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KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatNya Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dapat diterbitkan. Prosiding merupakan
kumpulan dari artikel ilmiah yang dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan
Tahun 2018 dengan tema ―Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi‖ yang
diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Sebelas Maret pada tanggal 9 Mei 2018
di Syariah Hotel Solo setelah melalui proses review dan seleksi.
Kami mengucapkan terimakasih kepada editor prosiding dan seluruh panitia
seminar yang telah bekerja keras sehingga seminar ini dapat terlaksana dengan sukses.
Semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Surakarta, Juli 2018
Ketua Panitia,

Dr. Riyadi, M.Si.
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ABSTRAK
Era disrupsi telah merambah ke semua bidang kehidupan, tak terkecuali bidang pendidikan.
Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor disrupsi inovasi
pendidikan, yang menciptakan aksesibilitas pendidikan semakin luas dan sekaligus membentuk
kebutuhan dan gaya belajar generasi mileneal yang berbeda dari sebelumnya.Sehubungan dengan itu
strategi pengembangan pengelolaan pendidikan perlu diarahkan kepada lembaga pendidikan sebagai
produsen ilmu pengetahuan dan pembelajaran, pengembangan infrastruktur pendukung pembelajaran
berbasis daring (online) dan pembelajaran untuk berpikir kritis, serta pemberdayaan ke-wiraguru-an
(teacherpreneurship).
Kata kunci: disrupsi inovasi, pembelajaran berbasis daring, strategi pengelolaan pendidikan.
PENDAHULUAN
Disrupsi (disruption) selalu berpasangan dengan inovasi (innovation)dan/atau invensi
(invention), sertasesuai karakteristik disrupsi, diam-diam tanpa disadari menembus sangat cepat ke
seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali merasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan sendiri selalu
tergagap dalam menanggapi perkembangan dan kemajuan lingkungannya sehingga muncul kritik bahwa
pendidikan hanya bisa menjadi kereta beban bagi kemajuan, bukan sebagai lokomotif terdepan sebagai
penarik kemajuan dan perkembangan masyarakat. Kegagalan pendidikan dalam mengikuti perubahan dan
perkembangan jaman ini direpresentasikan oleh proses pembelajaran di kelas-kelas dan/atau sekolahsekolah yang tidak berubah.
Kondisi pendidikan Indonesia tampak juga belum bisa dibanggakan. Kompas (27 April 2018)
mencatat bahwa Indonesia menghadapai masalah pendidikan yang bisa dikategorikan gawat darurat. Hal
ini terlihat dari capaian akses, kualitas, dan kesenjangan pendidikan yang belum sesuai harapan serta
tertinggal dari negara lain. Lebih lanjut dikemukakan bahwa capaian pendidikan jauh dari harapan.
Sejumlah kompetensi yang seharusnya dikuasai siswa masih rendah.Peningkatan kualitas belajarmengajar masih sebatas pada upaya untuk memenuhi tujuan yang terlalu rendah, yakni meningkatkan
nilai atau lulus ujian.Kualitas yang disasar belum untuk pengembangan individu yang utuh guna
menjawab perkembangan jaman serta berkontribusi bagi negeri ini.
Sementara permasalahan-permasalahan di atas belum bisa diselesaikan, era disrupsi telah
melanda dunia pendidikan. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah
memicu pengembangan media pembelajaran, dan sekaligus membentuk generasi mileneal yang berbeda
kebutuhan dan gaya belajarnya. Untuk itu semua pemangku kepentingan pendidikan harus menyadari
adanya peluang dan ancaman disrupsi teknologi tersebut dan berupaya bersama menemukan jalan keluar
untuk membentuk generasi emas yang diharapkan, sebab jika terlena dan termangu semata maka seperti
dikhawatirkan oleh Wagner (2008: xiv), kecepatan perubahan pada abad ke-21 dan cara-cara perubahan
yang terjadi telah meninggalkan sekolah-sekolah dan anak didik kita jauh dan lebih jauh lagi ke belakang.
Era disrupsi telah lama dikenal dalam dunia industri, dan untuk menanggapi peluang dan
tantangan disrupsi tersebut Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian meluncurkan
program ―Making Indonesia 4.0‖ sebagai peta jalan dan strategi memasuki era digital yang tengah
berjalan saat ini, dengan harapan Indonesia mencapai Top Ten Ekonomi global pada tahun 2030
(Kompas, 5 April 2018). Untuk menopang implementasi Industri 4.0 tersebut ditetapkan lima aspek
penguasaan teknologi sebagai kunci penentu daya saing, yaituinternet of things, artificial intelligence,
human-machine interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D printings. Lantas bagaimana
tanggapan sektor pendidikan terhadap era disrupsi ini?
PEMBAHASAN
Disrupsi dalamPenyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
Konsep disrupsi (disruption) pada awalnya berkembang dalam dunia industri untuk
menggambarkan pembaharuan atau perubahan yang berlangsung secara cepat. Pembaharuan atau
perubahan tersebut terjadi karena inovasi dan/atau invensi, oleh karena itu konsep disrupsi selalu terkait
dengan inovasi, sehingga menjadi satu istilah disrupsi inovasi. Christensen, Aaron, & Clarks (2002)
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mendefinisikan ―... disruptive innovation as a dynamic form of industry change that unlocks tremendous
gains in economics and social welfare‖. Disrupsi inovasi telah membuka keuntungan yang luar biasa
dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena disrupsi inovasi merupakan proses yang
memungkinkan dihasilkan produk-produk yang sederhana, kuat, dan terjangkau, untuk menggantikan
produk-produk yang rumit, mahal dan tak terjangkau, meskipun kualitas awal dari produk baru tersebut
inferior (Christensen & Eyring dalam Richardson, Jenkins & Lemoine, 2017: 13). Hal yang sama dengan
dunia industri tersebut, terjadi juga dalam bidang pendidikan, disrupsi inovasi, terutama dengan kemajuan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka gerbang aksesibilitas yang sangat luas
untuk memperoleh pendidikan.
Disrupsi inovasi menjadi masalah karena kehadirannya seringkali tidak disadarisampai
semuanya sudah terlambat (Hagel, et al., 2015: 5). Lebih lanjut dijelaskan, dalam dunia industri, salah
satu penyebabnya adalah kehilangan penguasaan pasar. Pendatang baru menggunakan berbagai
pendekatan baru menumbangkan pentahana, salah satunya dengan cara-cara yang lebih halus, sepanjang
waktu pembiakan memberikan keamanan dan kenyamanan semu sehingga terlena, tanpa disadari sampai
terjadi pentahana kehilangan kepemimpinan pasar. Pasar tidak lagi dapat dikuasai, karena telah diganti
dikuasai oleh pendatang baru, sehingga pendapatan pentahana berkurang dan selanjutnya mengalami
kebangkrutan.
Lembaga pendidikan, seperti sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola secara
tradisional bisa jadi akan mengalami kebangkrutan sebagaimana terjadi dalam dunia industri jika masih
tetap menggunakan cara-cara lama dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan di era disrupsi
sekarang ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana jelas terlihat di hadapan
mata, telah berimbas pada kemajuan media pembelajaran, yang memungkinkan peserta didik sebagai
pelanggan atau pasar pendidikan tidak lagi memilih hadir secara fisik di ruang kelas di sekolah-sekolah
atau perguruan tinggi untuk belajar atau memperoleh ilmu pengetahuan.
Disrupsi inovasi yang jelas sudah merambah dunia pendidikan seperti digambarkan di atas
adalah pembelajaran berbasis daring (online). Christensen (Berry & the Teacher Solutions 2030 Team,
2011), memandang pembelajaran daring sebagai ―an exciting disruption‖ karena memungkinkan
siapapun, kapanpun dan dimanapun, untuk memperoleh pengalaman belajar yang murah dan
menyenangkan. Pembelajaran daring dapat dilaksanakan sebagai pembelajaran paket pesanan
(customizedatau taylor made) yang menyediakan balikan segera bagi peserta didik dan dapat
menyediakan bantuan atau tutorial tambahan terkait bahan ajar yang belum dipahami. Lebih dari semua
keuntungan itu, yang paling jelas bermanfaat dari pembelajaran daring adalah peserta didik dapat belajar
sesuai kecepatan dan jadwal masing-masing.
Christensen, Aaron, & Clarks (2002) menyatakan bahwa disrupsi benar-benar dapat mengubah
struktur (landscape) pasar pendidikan pada keseluruhan spektrum program sarjana dan pascasarjana; dan
untuk kasus Indonesia bisa ditambahkan juga mencakup spektrum pendidikan menengah, karena belum
semua penduduk bisa mendapatkan pendidikan menengah, disamping karena permasalahan geografis.
Untuk itulah diperlukan paradigma dan strategi yang tepat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan di era disrupsi inovasi saat ini. Para penyelenggara dan pengelola pendidikan saat ini dituntut
untuk menyediakan pendidikan berbasis daring sekaligus konvensional, dengan kualitas yang sama,
menghasilkan sumber daya insani yang mumpuni dalam olah cipta, olah rasa, dan olah karsa; maupun
untuk bersaing dalam kancah kompetisi global.
Mempersiapkan Insan Masa Depan
Pendidikan bersifat antisipatif, yakni untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu
menjalani dan menghadapi masa depan dengan berhasil.Generasi masa depan adalah ―generasi mileneal‖,
―iGeneration‖, ―Net Generation‖, atau ―children of cyberspace‖ (Berry & the Teacher Solutions 2030
Team, 2011) yang ―tidak hanya berpikir berbagai hal yang berbeda-beda, tetapi juga berbeda-beda cara
berpikirnya‖. Dalam hal ini Wagner (2008: 14-42) mengemukakan tujuh keterampilan yang
diperlukanuntuk bisa bertahan (survive) dengan baik pada abad ke-21, yaitu: (1) critical thinking and
problem solving, (2) collaboration across networks and leading by influence, (3) agility and adaptability,
(4) initiative and entrepreneurialism, (5)effective oral and written communication, (6) accessing and
analyzing information, dan (7) curiosity and imagination. Dengan demikian untuk mempersiapkan
generasi masa depan, pendidikan harus bisa membekali peserta didik dengan keterampilan-keterampilan
berpikir kritis, keterampilan menyaring dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan dengan baik
berbagai permasalahan yang dihadapi, berkerjasama dalam berbagai jaringan, tangkas beradaptasi,
danberjiwa wirausaha untuk dapat menemukan dan merealisasikan gagasan-gagasan inovatif dan kreatif.
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Hal ini sejalan dengan imperatif yang dikemukakan oleh Oey-Gardiner, Rahayu & Abdullah, et al. (2017:
59) seperti berikut ini.
Dalam kehidupan dunia yang ditandai dengan arus perubahan yang sangat cepat, bahkan
disruptif, dalam segala bidang, dibarengi ketidak-pastian yang tidak terelakkan serta semakin
terkoneksikannya jaringan keilmuan, kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan agama antar
bangsa dunia di muka bumi, manusia Indonesia dituntut untuk mampu berpikir tingkat tinggi
(higher order of thinking), mampu menjadi pribadi adaptif, dalam upaya memecahkan masalahmasalah baru yang saling berkait-kelindan, seperti perubahan iklim, kelangkaan energi,
kerusakan lingkungan, pertumbuhan penduduk, ketahanan pangan, radikalisme agama, dan
terorisme.
Paparan pakar di atas menunjukkan bahwasanya pendidikan dan pembelajaran dituntut untuk
dapat mengembangkan keterampilan utama berpikir tingkat tinggi. Fullan (2010: 19) menegaskan bahwa
keberhasilan reformasi sekolah secara menyeluruh memerlukan ―the core skills‖ berupa higher order
skills. Dalam kaitan ini maka orientasi pembelajaran di sekolah-sekolah perlu ditingkatkan tidak hanya
berhenti pada learning to learn, tetapi ditingkatkan lagi menjadi learning to think, sehingga para peserta
didik dan/atau lulusannya terbiasa berpikir kritis-inovatif, kolaboratif, adaptif, berinisiatif, dan
komunikatif. Dengan kepemilikan kemampuan berpikir kritis-inovatif maka peserta didik sebagai
generasi masa depan siap dan dijamin berhasil untuk bekerja, belajar dan hidup di lingkungan yang
berkembang dan berubah secara cepat, dalam era disrupsi dan paradoks penuh kompetisi dan kerjasama
internasional.
Wagner (2008: xxv) mengemukakan bahwa ― … teaching all students to think and to be curious
is much more than a technical problem for which educators, alone, are accountable‖.Jadi mendidik
peserta didik untuk berpikir bukan semata-mata masalah teknis semata, tetapi merupakan bagian dari
akuntabilitas kinerja guru dan sekolah. Sekolah-sekolah yang akuntabel harus bisa memfasilitasi para
pendidik untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Sekolah-sekolah yang berhasil
mengembangkan kemampuan berpikir siswanya dapat diakui eksistensinya sebagai sekolah-sekolah yang
mampu memenuhi tuntutan dan tanggung-gugat kepada masyarakat.
Pembelajaran berpikir kritis memang tidak mudah. Willingham (2007) mengemukakan bahwa
berpikir kritis bukanlah seperangkat keterampilan yang dapat dikembangkan pada setiap saat, dalam
konteks apapun. Berpikir kritis adalah jenis pemikiran yang bahkan anak usia tiga tahun dapat
mencapainya, sementara ilmuwan yang terlatih dapat juga gagal menggunakannya sehingga menimbulkan
pertanyaan ―Dapatkah berpikir kritis tersebut diajarkan?‖. Willingham, seperti Caroselli (2009)
bagaimanapun masih percaya bahwa berpikir kritis, yang dipersamakan dengan keterampilan berpikir
tingkat tinggi (higher order thinking skills - HOTS), dapat dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan
berpikir cepat, berpikir kreatif, dan berpikir analitis dengan dilandasi penguasaan konten atau substansi
bidang keilmuan yang relevan.
Strategi Pengelolaan Pendidikan
Wagner (2008: xxvi) mengingatkan bahwa sekolah-sekolah harus mampu beradaptasi dengan
berbagai realitas baru yang berkembang dengan memperhatikan tiga transformasi fundamental di sekitar
kita, yakni:
 the rapid evolution of the new global “knowlegde economy” with profound effects on the world
of work –-all work.
 the sudden and dramatic shift from information that is limited in terms of amount and
availability to information characterized by flux and glut.
 the increasing impact of media and technology on how young people learn and relate to the
world –-and to each other.
Lebih lanjut Wagner (2008: 31) mengemukakan bahwa untuk mengelola disrupsi perhatian harus
diberikan kepada dua persoalan penting yaitu: (1) bagaimana para pemimpin menangani faktor-faktor luar
yang mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak?, dan (2) bagaimana mereka menangani disrupsi
internal, yakni inovasi dan perubahan manajemen? Sementara itu pada tingkat perguruan tinggi, Satria
(2018) menawarkan lima langkah penting untuk menghadapi disrupsi, yaitu: Pertama, perubahan pola
pikir atau orientasi PT dari ―konsumen‖ ke ―produsen‖ dalam bentuk karya ide, pemikiran, pengetahuan,
teori atau barang. Kedua, pengembangan keilmuan baru yang lebih transdisiplin dan peta jalan riset yang
responsif terhadap Revolusi 4.0 dan faktor disrupsi lainnya. Ketiga, transformasi kurikulum yang adaptif
terhadap tumbuhnya generasi milenial dan tantangan disrupsi. Keempat, teknologi yang adaptif terkait
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kultur milenial. Kelima, perlu kelincahan organisasi PT dalam mengelola sumber daya, menangkap
peluang-peluang baru, serta membangun kolaborasi.
Dari paparan pendapat di atas dapat ditarik pengertian bahwa dalam menghadapi disrupsi,
pengelolaan pendidikan harus memperhatikan dua hal pokok, yaitu (1) kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi, dan (2) kebutuhan belajar generasi milenial. Kedua hal tersebut berpengaruh signifikan
terhadap cara-cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sumber utama disrupsi inovasi
pendidikan. Dalam era digitalisasi, internet of things, artificial intelligence,dan human-machine interface
yang menjadi karakteristik RI 4.0 telah merubah kebutuhan dan cara-cara belajar generasi milenial.
Belajar tidak harus di ruang kelas atau hadir pada jam-jam belajar di sekolah-sekolah. Siapapun dapat
belajar melalui daring (online) dengan memilih materi ajar yang dibutuhkan, dengan kecepatan belajar
sesuai kemampuan, dan jadwal sesuai ketersediaan waktu yang bersangkutan. Perubahan yang mendasar
dalam cara-cara seseorang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pada gilirannya akan membawa
dampak pada pengelolaan pendidikan atau sistem persekolahan.
Untuk merespon disrupsi inovasi pembelajaran tersebut, para pengelola sekolah, khususnya
perguruan tinggi harus sigap berpikir dan mulai bertindak mengembangkan pola-pola pembelajaran
berbasis internet sebagaimana metode Massive Open Online Courses (MOOCs). Sistem pendidikan harus
mampu menjawab kebutuhan peserta didik yang bersifat spesifik, atau kurikulum bersifat pesanan
(customized atau taylor made curriculum) sehingga menempatkan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi
sebagai produsen yang harus bisa melayani kebutuhan peserta didik sebagai pelanggan utamanya.
Dengan memperhatikan paparan di atas maka strategi pengembangan pengelolaan pendidikan di
masa kini dan mendatang pada era disrupsi ini perlu difokuskan pada pengembangan infrastruktur yang
memungkinkan pemberian layanan pendidikan dengan jangkauan yang luas, hal ini sejalan dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga kondisi geografi wilayah Indonesia.
Selanjutnya untuk mendukung pendayagunaan infrastruktur dan sebagai ―produsen pendidikan‖ maka
diperlukan sumber daya manusia pendidikan yang memiliki kemampuan akademik profesional dan
memiliki naluri kewirausahaan (entrepreneurship).
Wira-guru (Teacherpreneur) untuk Pendidikan Masa Depan.
Eyring & Christensen (2011: 9) mengupamakan suatu organisasi seperti bus dan strategi untuk
mencapai tujuan bus tersebut, dalam hal ini para pimpinan organisasi jika akan bepergian mulai dari
posisibaik menuju statushebatmaka harus dimulai bukan dengan pertanyaan ―dimana‖ tetapi dengan
―siapa‖. Selanjutnya dikemukakan bahwa berdasarkan hasil riset ditemukan sebagian besar organisasi
yang berhasil selalu memastikan bahwa organisasi tersebut memberdayakan ―orang yang tepat‖ dalam
―bus‖ (organisasi) sebelum memutuskan kemana organisasi akan dijalankan. Orang yang tepat adalah
orang yang memiliki kompetensi yang tinggi dan komitmen yang kuat(A-plus effort) untuk berusaha dan
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam organisasi atau lembaga pendidikan, ―orang yang tepat‖ sebagaimana ibarat bus di
atasadalah ―wira-guru‖ (teacherpreneur).Namun kebanyakan guru saat ini tidak diseleksi untuk
mengembangkan gagasan-gagasan baru yang radikal dan membangun organisasi sekolah untuk
mewujudkan pernyataan visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan; atau dengan kata lain guru-guru saat
ini pada umumnya belum memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara entrepreneurial. Seperti
viral gugatan ke sekolah dalam medsos, pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah sejak jaman
dahulu hingga kini tidak banyak berubah, sementara bentuk dan fitur handphone sudah mengalami
perubahan berkali-kali.
Berry & the Teacher Solutions 2030 Team (2011: 136) mengemukakan bahwa agar sekolahsekolah masa depan dapat berhasil dan mampu menjadi agen perubahan maka diperlukan para wira-guru
yakni para guru-pemimpin (teacher-leaders) yang terbukti memiliki pengetahuan yang mendalam tentang
bagaimana mengajar, mempunyai pemahaman yang jelas tentang strategi yang harus dijalankan agar
sekolah berhasil mencapai kualitas yang tinggi, dan keterampilan serta komitmen untuk menyebarluaskan atau berbagi keahlian mereka kepada guru-guru yang lain. Lebih lanjut dijelaskan bahwa wiraguru tidak hanya sebagai pemasar/penjual, tetapi sebagai praktisi ahli yang peduli untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan dan pendekatan-pendekatan baru sebagai mentor yang sesungguhnya, sebagai
guru pendidik dan pendidik guru, organisator komunitas, sekaligus peneliti tindakan. Namun perlu
dipahami bahwa wira-gurubukanlah ―guru super‖ (super teachers) yang dapat menghasilkan banyak
uang, tetapi untuk memberdayakan guru ahli yang dapat meningkatkan pengakuan dan penghargaan
terhadap profesi guru dengan menjamin bahwa sejawat, pengambil kebijakan, masyarakat umum, dan
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para pemangku kepentingan pendidikan lainnya memahami pendidikan yang terbaik bagi peserta didik.
Buckley & Nzembayie (2016: 2) mengemukakan ― ... the teacherpreneur as an innovative teacher,
who, under conditions of uncertainty, creates new combinations in the education industry, exploits them
as opportunities and potentially disrupts established set ups in the process‖. Sesuai muasal kata
enterpreneur dari dunia industri, maka wira-guru dipandang sebagai guru inovatif yang di bawah kondisi
ketidak-pastian, mengkreasi beragai kombinasi baru dalam industri pendidikan, mengeksplorasi berbagai
ketidak-pastian sebagai peluang dan kemungkinan besar mengganggu tatanan dalam proses pembelajaran
atau pendidikan. Wira-guru tersebut, menurut Sembel (2017) menggambarkan karakteristik wira-guru
sebagai berikut: (a) melaksanakan pembelajaranbeyond the classroom,sekaligus mengarahkan perubahan/
pembaharuan dari dalam sistem pendidikan, (b) selalu dalam kondisi ‗beta’ state‖, mereka tidak harus
mengetahui semua, tetapi selalu berusaha belajar tentang segala sesuatu, (c)mengajak para peserta didik
untuk menciptakan pembelajaran bermakna, melaluiproblem solving,memastikan peserta didik tetap
mengarah pada tujuan pembelajaran, dan (d) menyentuh kehidupan, bukan hanya menyentuh pikiran.
Pada dasarnya seorang wira-guru adalah ahli pembelajaran di kelas, yang masih menyempatkan
atau bersedia berbagi gagasan dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas
sumber daya manusia (termasuk guru-guru yang lain) di sekitarnya, sehingga mereka melaksanakan
pembelajaran ―beyond the classroom‖ dan berkontribusi dalam pengembangan masyarakat dan
pembangunan bangsa. Oleh karena itu ke-wira-guru-an atau ―teacherpreneurship can amplify rather than
diminish the role of the teacher in society as an educator and generator of socio-economic value‖
(Buckley& Nzembayie(2016: 8). Dengan demikian dapat dikatakan seorang wira-guru, satu kaki berdiri
pada sistem pendidikan dan satu kaki yang lain berdiri pada dunia nyata kehidupan di sekitarnya. Mereka
mampu menghubungkan dunia pendidikan dengan realitas kehidupan yang melingkupinya.
Dengan demikian strategi pengembangan pengelolaan pendidikan di era disrupsi ini
direkomendasikan untuk merekrut dan mengembangkan wira-guru atau wira-pendidik yang memiliki
komitmen kuat dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat
mengembangkan sistem pendidikan yang lebih produktif, dan mampu melayani pembelajaran sesuai
dengan kebutuhan peserta didik.
PENUTUP
Disrupsi inovasi pendidikan selalu menghadirkan peluang dan tantangan yang perlu ditanggapi
secara cerdas dan bijaksana. Dalam hal ini semua pemangku kepentingan harus berkomitmen dan
bekerjasama untuk membangun sistem pendidikan yang peduli terhadap aksesibilitas dan kualitas
pendidikan; karena dengan cara demikian kita dapat menyediakan pendidikan terbaik bagi generasi emas
penentu bangsa di masa depan. Demikian semoga tulisan ini dapat menjadi bahan pemikiran dan diskusi,
untuk selanjutnya dikembangkan operasionalisasinya sehingga mimpi generasi emas benar-benar dapat
diwujudkan. Semoga Tuhan mengabulkannya, aamiin ya robal alamin.
DAFTAR PUSTAKA
Berry, B. & the Teacher Solutions 2030 Team. (2011). Teaching 2030: What we must do for our students
and our publis schools, now and the future. New York – London: Teachers College Press
Columbia University.
Buckley, A. P.& Nzembayie, K. F. (2016). Teacherpreneurs:From vocation to innovation. Tersedia
online
padahttps://www.researchgate.net/publication/308084321_Teacherpreneurs_From_Vocation_to_
Innovation. Diunduh pada 28 April 2018.
Caroselli, M. (2009). 50 activities for developing critical thinking skills. Amherst, Massachusetts: HRD
Press. Tersedia online pada: http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-fordeveloping-critical-thinking-skills.pdf. Diunduh pada 25 April 2018.
Christensen, C.M., Aaron, S. & Clarks, W. (2003). Disruption in education. The Internet and the
University: Forum 2001. Tersedia online pada https://er.educause.edu/articles/2003/1/disruptionin-education. Diunduh pada 27 April 2018.
Eyring, H.J. & Christensen,C.M. (2011).The innovative university: Changing the DNA of higher
education. Washington: American Council on Education.
Fullan, M. (2010). All system go: The change imperative for whole system reform. California: Corwin –
A SAGE Company.

5

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Hagel, J., Brown, J.S., Wooll, M. & deMaar, A. (2015). Pattern of disruption: Anticipating disruptive
strategies in a world of unicorns, black swans, and exponentials.Deloitte University Press.
Tersedia online pada https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/disruptive-strategypatterns-case-studies/anticipating-disruptive-strategy-of-market-entrants.html
Kementerian Perindustrian RI, (2018). Pemerintah luncurkan inisiatif ―Making Indonesia 4.0‖, Kompas,
5 April 2018 p.4
Oey-Gardiner, M., Rahayu, S.I. & Abdullah, M.A., et al. (2017). Era disrupsi: Peluang dan tantangan
pendidikan tinggi indonesia. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).
Richardson, M.D., Jenkins, W. & Lemoine, P.A. (2017). Planning for innovation and disruption in a
global environment. The Journal of the International Society for Educational Planning, Vol. 24
No.3 p.11-24. Tersedia online pada http://isep.info/wp-content/uploads/2017/08/24-3reduced.pdf. Diunduh pada 28 April 2018.
Satria, A. (2018). ―Kampus disruptif‖. Kompas, 5 April 2018 p.6
Sembel, S. (2017). Teacherpreneurship skills: The skills for the 3rd millenium teachers. Tersedia online
pada
http://sandrasembel.weebly.com/uploads/1/8/7/6/18764622/teacherpreneurship_skills_sandra_se
mbel.pdf. Diunduh pada 27 April 2018.
Wagner, T. (2008). The global achievement gap: Why even our best schools don’t teach the new survival
skills our children need, and what we can do about it. New York: Basic Books – Perseus Books
Group.
Willingham, D.T. (2007). Critical thinking: Why is it so hard to teach? American Federation of Teachers,
Summer,
2007.
Tersedia
online
pada:
https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/Crit_Thinking.pdf. Diunduh pada 28 April
2018.

6

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
STRATEGI ASK, REFLECT, TEXT (ART): MEMINIMALISIR KESULITAN
MENULIS NARASI
(Ervina Esti, Retno Winarni, Suharno)
Ervina Esti
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret
Email: ervinaestart@gmail.com
Retno Winarni
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret
Email: winarniuns@yahoo.com
Suharno
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret
Email: suharno.52@gmail.com

ABSTRAK
Menulis narasi sebagai keterampilan yang kompleks kerap menimbulkan kesulitan bagi siswa. Untuk
meminimalisir kesulitan tersebut strategi Ask, Reflect, Text (ART) hadir dengan rancangan langkahlangkah yang telah disesuaikan tingkat kemampuan berpikir siswa. ART merupakan strategi
pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi siswa untuk menulis. Artikel ini mengkaji tentang
penerapan strategi Ask, Reflect, Text (ART) dalam pembelajaran menulis narasi serta bagaimana
meminimalisir kesulitannya, khususnya di sekolah dasar. Konsep strategi ART yang menonjolkan
kegiatan mengilustrasikan ide dalam bentuk gambar merupakan variasi dalam pembelajaran menulis
narasi untuk mengoptimalkan hasil tulisan dan meminimalisir kesulitan menulis narasi yang dialami oleh
siswa.
Kata kunci: kesulitan menulis, strategi Ask Reflect Text, menulis narasi, strategi menulis
PENDAHULUAN
Bahasa memiliki peranan penting dalam kegiatan berkomunikasi, baik lisan maupun tulis.
Dengan bahasa seseorang dapat mengutarakan keinginan, menjelaskan ide, mengungkapkan pikiran dan
gagasannya pada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa bahasa, komunikasi tidak dapat dilakukan
dengan baik dan interaksi sosial tidak dapat terjadi. Kemampuan berbahasa dapat dilihat dari beberapa
komponen. Tarigan (2011:1) mengemukakan bahwa keterampilan berbahasa mempunyai empat
komponen, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk mencapai kesempurnaan dalam
pengembangan Bahasa Indonesia tidak terlepas dari empat komponen berbahasa tersebut.
Keterampilan menulis merupakan salah satu komponen berbahasa yang bersifat produktif.
Keterampilan ini penting untuk dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai
tahapan akhir yang dikuasai siswa. Siswa dapat menulis dengan baik apabila serangkaian tahapan aspek
keterampilan berbahasa telah dikuasai siswa. Sehingga diharapkan pada akhirnya siswa dapat memenuhi
standar kompetensi kemampuan berbahasa dalam aspek menulis efektif dan efisien berbagai jenis
karangan dalam berbagai konteks. Defazio, et al (2010) berpendapat bahwa menulis merupakan sebuah
keterampilan kognitif yang melibatkan pembelajaran, pemahaman, penerapan, sintesis, serta pengetahuan
baru. Menulis juga mencakup inspirasi kreatif, pemecahan masalah, refleksi dan revisi yang
menghasilkan suatu naskah atau karangan yang telah tersusun.
Pembelajaran menulis di sekolah dasar diharapkan agar siswa dapat menulis secara efektif dan
efesien berbagai jenis karangan dalam berbagai konteks (Depdiknas, 2006). Kegiatan menulis yang
menghasilkan sebuah karangan disebut mengarang. Karangan adalah penjabaran suatu gagasan secara
resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Setiap karangan yang ideal pada prinsipnya
merupakan uraian yang lebih tinggi atau lebih luas dari alinea (Pratiwi, 2008: 37). Berdasrkan cara
penyajian pokok bahasan, Pratiwi selanjutnya menggolongkan tipe karangan menjadi lima, yaitu (a)
karangan deskripsi atau pelukisan, (b) karangan narasi atau pengisahan, (c) karangan eksposisi atau
pemaparan, (d) karangan argumentasi atau pembahasan, dan (e) karangan persuasi atau pengajakan.
Menulis karangan dipelajari lebih lanjut pada kelas tinggi, yaitu kelas IV sampai kelas V sekolah dasar.
Pembelajaran menulis karangan khususnya menulis narasi pada kenyataannya mengalami
beberapa kendala. Banyak siswa yang mengalami kesulitan ketika menulis narasi. Hal ini sesuai dengan
yang diungkapkan oleh Defazio, et al (2010) bahwa siswa menganggap bahwa menulis merupakan suatu
bentuk latihan keterampilan berbahasa yang melahkan bahkan ditakuti, yaitu ketika proses menuangkan
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pikiran atau gagasan di atas kertas sambil mengembangkan penguasaan mengenai aturan penulisan. Won
dan Hew (2010: 2) juga menyatakan bahwa dalam menulis narasi, siswa sering menjumpai permasalahan
yang kompleks. Permasalahan ini sering muncul pada saat proses menulis. Para siswa di sekolah dasar
masih banyak menghadapi kendala serta kesulitan seperti kesalahan struktur kalimat, ketidak sesuaian
antara judul dengan tema, ketidak jelasan alur cerita dan perwatakan tokoh yang tidak sesuai, ketidak
koherensian paragraf, penggunaan tanda baca, serta memerlukan waktu penulisan yang sangat lama
dalam pembuatan karangan, bahkan kadang menemui jalan buntu ketika menulis. Meskipun kadang guru
telah memberikan satu atau bahkan beberapa contoh karangan narasi, hal tersebut tidak akan cukup bagi
siswa yang pengalaman dan keterampilan menulisnya masih kurang (Foorman, 2007).
Kesulitan-kesulitan siswa dalam menulis narasi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor,
salah satunya adalah strategi belajar yang digunakan oleh guru. Guru sering mengalami kesulitan dalam
menyampaikan pembelajaran menulis narasi. Seringnya guru hanya memberikan beberapa contoh cerita
tanpa membimbing siswa. Terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh guru untuk mengatasi
kesulitan menulis narasi siswa. Dunn dan Finley (2010: 35) menyebutkan bahwa salah satu strategi yang
dapat digunakan untuk pembelajaran menulis narasi adalah strategi Ask, Reflect, Text (ART). Strategi
tersebut dilaksanakan melalui tiga kegiatan utama, yaitu membuat pertanyaan, merefleksi dengan gambar,
dan menulis. Graham dan Harris (2005) menyatakan bahwa untuk menulis cerita naratif, dapat di awali
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendorong siswa berpikir mengenai apa yang akan
mereka tulis dalam sebuah cerita. Strategi ini mengkolaborasikan antara dua kegiatan, yaitu kegiatan
menulis dan menggambar menjadi langkah-langkah dalam menulis narasi. Sadiman (2003: 28-29)
mengemukakan gambar pada dasarnya membantu mendorong para siswa dan dapat membangkitkan
minatnya pada pelajaran.
Berpijak pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa menulis merupakan kegiatan berbahasa yang
kompleks, dimana siswa sering mengalami kesulitan dalam melakukannya. Masalah yang sering dijumpai
siswa dalam menulis narasi adalah kurangnya bahan atau ide cerita dalam menulis. Permasalahan tersebut
dapat diatasi melalui penerapan strategi Ask, Reflect, Text (ART). Kegiatan utama dalam strategi ART
adalah membuat pertanyaan, merefleksi melalui gambar, dan menulis. Ketiga langkah ini diprediksi dapat
menstimulasi munculnya gagasan atau ide untuk menulis narasi oleh siswa. Berawal dari pemikiran
tersebut maka muncul rumusan masalah: (1) bagaimana kesulitan siswa dalam kegiatan menulis narasi?,
dan (2) Bagaimana strategi Ask, Reflect, Text (ART) dalam meminimalisir kesulitan siswa menulis
narasi?. Dengan begitu, artikel bertujuan untuk menguraikan kesulitan apa saja yang dialami siswa dalm
kegiatan menulis narasi, dan menjabarkan tentang penerapan strategi ART sebagai upaya memudahkan
siswa dalam kegiatan menulis narasi.
METODE
Kajian ini menggunakan metode analisis dan sintesis. Analisis didefinisikan sebagai suatu
metode yang langkahnya memecah suatu substansi menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen
atau unsur-unsur. Sedangkan sintesis adalah suatu metode yang menggabungkan bagian-bagian atau
komponen-komponen atau unsur-unsur yang terpisah menjadi suatu kesatuan yang berhubungan atau utuh
(Akhadiah dan Listyasari, 2011). Analisis dan sintesis dilakukan terhadap beberapa literatur yang relevan
tentang kesulitan menulis narasi dan strategi untuk menulis narasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kesulitan Siswa dalam Menulis Narasi dan Faktor Penyebabnya
Dunn (2012: 93) menyatakan bahwa bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dengan
menulis, menyusun teks dapat menimbulkan tantangan banyak tantangan yang akan memakan waktu
lama untuk dapat mengakomodasi dan meningkatkannya. Menurut Syafi‘ie dalam Lestari (2009:
193) menulis merupakan cara yang tertata dalam menciptakan makna dan metode paling efektif yang
bisa digunakan untuk memonitor berpikir manusia. Salah satu substansi retorika menulis adalah
penalaran yang baik. Hal ini berarti bahwa penulis harus mampu mengembangkan cara-cara berpikir
yang rasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa keterampilan menulis bukanlah keterampilan yang
mudah untuk dilakukan.
Graves (1978) dalam Dunn (2013: 25) berpendapat, bahwa ada beberapa hal yang
menyebabkan seseorang tidak suka menulis, yaitu (1) tidak tahu untuk apa ia menulis, (2) merasa
tidak berbakat, dan (3) tidak tahu cara menulis. Ketidaksukaan siswa dalam menulis tidak terlepas
dari pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat, serta pengalaman pembelajaran menulis di
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sekolah yang kurang memberi motivasi dan tidak menarik. Selain itu, Djuanda (2010) menyebutkan
beberapa kesulitan yang dialami siswa ketika menulis narasi, yaitu:
a. Mind-set siswa tertanam bahwa pembelajaran menulis dianggap sebagai pelajaran yang sulit.
b. Kurang termotivasi untuk menulis.
c. Tulisan siswa berupa balikan, sehingga mereka sering dihadapkan pada kesulitan yang sama dan
kesalahan yang sama pada waktu menulis, terutama kesalahan kalimat dan ejaan.
d. Siswa kurang memiliki keterampilan menuangkan gagasan ke dalam tulisan.
Sari (2012) mengemukakan beberapa bentuk kesulitan siswa dalam menulis narasi ditinjau
dari hasil tulisan siswa, adalah sebagai berikut:
a. ketidakmampuan menceritakan pengalaman kepada teman-temannya.
b. ketidakmampuan menemukan tema untuk karangannya.
c. tidak mampu menentukan judul karangan.
d. tidak mampu membuat kerangka karangan.
e. tidak mampu mengurutkan waktu terjadinya peristiwa (kronologis)
f. ketidakmampuan menjabarkan ide ke dalam bentuk kalimat dan paragraph
g. ketidakmampuan merangkai paragraf-paragraf menjadi satu kesatuan yang utuh
h. ketidakmampuan menata ide pokok dan ide penjelas
i. ketidakmampuan dalam memilih kata
j. ketidakmampuan dalam membuat kalimat
Kesulitan menulis narasi siswa menurut Khotimah dan Suryandari (2016: 491) yaitu
kesulitan dalam; (a) menyusun judul, (b) menentukan ide pokok cerita, (c) mengembangkan paragraf,
(d) penggunaan ejaan dan tanda baca. Beberapa pendapat untuk analisis kesulitan siswa di atas dapat
disintesiskan bahwa kesulitan yang biasanya di alami oleh siswa ketika menulis yaitu kesulitan dalam
menentukan ide atau gagasan, kesulitan mengungkapkan ide dalam bentuk kalimat, kesulitan
mengembangkan kalimat, serta merasa kurang percaya diri saat menulis.
Bentuk-bentuk kesulitan dalam menulis narasi tersebut dapat di pengaruhi oleh berbagai
macam faktor. Djuanda (2010) menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan siswa mengalami
kesulitan menulis narasi, yaitu:
a. Pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis yang dilaksanakan di SD kurang kontekstual.
Ketika menulis, siswa juga tidak pernah diajak menyadari ditujukan untuk siapa tulisan yang
dibuatnya itu.
b. Siswa kurang tertarik pada pembelajaran menulis.
c. Hal ini karena bekal pengetahuan (skemata) para siswa kurang memadai.
d. Guru belum mencoba model pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran
menulis di kelas. Guru langsung memberi tugas menulis dengan sebuah tema/ judul, tanpa
memperhatikan kesiapan dan proses menulis siswa.
Selain itu, Sari (2012) juga berpendapat bahwa kesulitan siswa dalam menulis narasi juga
disebabkan oleh; (a) tidak berani dalam membacakan hasil karyanya di depan kelas, (b) tidak percaya
diri saat pemajangan hasil karya tulisan, (c) keterbatasan waktu yang disediakan oleh guru, (d) tidak
ada penjelasan dari guru sebelum memberikan tugas menulis. Faktor lain yang menyebabkan
kesulitan menulis narasi juga dikemukakan oleh Khotimah dan Suryandari (2016: 491): : (a) kurang
lancarnya mereka dalam mengeluarkan ide-ide menggunakan bahasa Indonesia, (b) kurang
terbiasanya mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari, (c) kurangnya
pemahaman siswa tentang tema cerita, (d) kurangnya kemampuan mereka dalam berpikir abstrak,
dan (e) perkembangan kognisi siswa yang baru mencapai tahap operasional konkrit.
Beberapa pendapat di atas jika disintesiskan, maka faktor-faktor yang mempengaruhi
kesulitan siswa dalam menulis narasi adalah guru belum menggunakan strategi atau model yang
inovatif, sehingga siswa merasa kurang tertarik, siswa kurang pahamnya siswa tentang tema cerita,
pembelajaran terlalu abstrak dan kurang bisa menstimulasi munculnya ide siswa, serta kurang
terbiasa dengan kegiatan menulis atau mengarang. Faktor tersebut menunjukkan bahwa faktor yang
menyebabkan siswa kesulitan dalam kegiatan menulis narasi dapat berasal dari luar mauun dari
dalam diri siswa. untuk itu guru perlu menerapkan pembelajaran yang dapat mengatasi permasalah
tersebut.
2. Strategi Ask, Reflect, Text (ART)
a. Pengertian Strategi ART, Reflect, Text (ART)
Nasution (2016) menyebutkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian
rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaat berbagai
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sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran dan disusun untuk mencapai tujuan
tertentu. Sejalan dengan pendapat tersebut Junaidah (2015) menyebutkan bahwa strategi
pembelajaran adalah langkah-langkah yang berkaitan erat dengan pengaturan susana
pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran baik secara umum maupun secara khusus.
Selain itu Asrori dan Anggraeni (2013: 164) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah
pola umum yang dilakukan guru dan siswa dalam suatu perwujudan kegiatan belajar mengajar
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Head dan Leblanc (2011) menyatakan bahwa Ask, Reflect, Text (ART) adalah strategi
pengembangan menulis cerita yang diciptakan untuk memotivasi siswa untuk menulis, untuk
merangsang konten cerita yang lebih rumit, untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang
proses penulisan dan mempromosikan kemampuan mereka sebagai penulis, termasuk siswa
dengan kemampuan menulis yang rendah. Pemikiran utama pada strategi ART menurut Dunn
(2010: 36) adalah untuk menawarkan siswa kegiatan awal yang mudah untuk menciptakan suatu
cerita yang lebih berbobot. Selain itu, strategi ini juga digunakan untuk mendorong siswa
mengembangkan keterampilan menulis sebagai refleksi dari cerita yang telah disusun pada
langkah sebelumnya
Berpijak dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat disintesiskan bahwa strategi
Ask, Reflect, Text (ART) adalah serangkaian langkah-langkah dalam pembelajaran yang
diciptakan guna mempermudah siswa dalam kegiatan menulis narasi melalui kegiatan
merefleksikan ide dalam bentuk gambar untuk mengembangkan ide menulis siswa.
b. Langkah-langkah Strategi ART
Strategi ART memiliki tiga langkah utama atau pokok dalam penerapannya, yaitu (1)
Ask (membuat pertanyaan-pertanyaan), (2) reflect (refleksi), dan (3) text (menulis hasil refleksi)
(Dunn dan Finley, 2010: 35). Ketiga langkah tersebut kemudian dijabarkan menjadi lebih
terperinci, seperti berikut:
1) Ask (membuat pertanyaan)
Untuk memasukkan komponen kunci ke dalam cerita, Graham dan Harris (2005:
28) menciptakan strategi bertanya untuk memulai kegiatan menulis. Strategi bertanya
menurut Graham dan Harris adalah WWW (Who, When, Where), W-2 (What), H-2 (How),
yaitu tujuh pertanyaan yang akan mendorong siswa berpikir tentang apa yang akan mereka
rencanakan dalam menulis narasi. Rincian pertanyaan WWW, W-2, H-2 adalah sebagai
berikut:

a)

WWW (Who, When,
Where)
Who
is
the
main
character; who else is in
the story? (Siapakah yang
akan menjadi tokoh utama
dan tokoh yang lain?)

b) When does the story take
place? (Kapan ceritanya
berlangsung?)

c)

Where does the story take
place? (Dimana cerita itu
terjadi?)

W-2 (What)
a)

What
the
main a)
character do? What do
the other characters
want to do? (Apa yang
akan dilakukan tokoh b)
utama? Dan apa yang
akan dilakukan tokoh
yang lain?)

b) What happens when
the main character
tries to do it? (Apa
yang
akan
terjadi
ketika tokoh utama
melakukannya?)

H-2 (How)
How does the story
end?
(Bagaimana
ceritanya berakhir?)
How does the main
character feel; how do
the
others
feel?
(Bagaimana perasaan
tokoh
utama?
Bagaimana
perasaan
tokoh yang lain?)

Daftar pertanyaan yang dirinci pada tabel di atas menunjukkan adanya beberapa
pertanyaan penting untuk menstimulasi ide siswa dalam menulis narasi. Pertanyaanpertanyaan tersebut yaitu Who (siapa), When (kapan), Where (dimana), yang terkait dengan;
(1) penokohan, (2) waktu berlangsungnya cerita, dan (3) tempat terhadinya cerita.
Pertanyaan selanjutnya adalah What (apa), yang terkait dengan; (1) karakter tokoh utama,
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dan (2) karakter tokoh yang lain. Pertanyaan yang lain yaitu How (bagaimana), yang terkait
dengan; (1) akhir cerita, dan (2) perasaan tokoh di akhir cerita.
2) Reflect (refleksi)
Kegiatan refleksi ini dilakukan oleh siswa dengan cara mencatat ide-ide yang
dimiliki sebagai hasil dari pertanyaan pada langkah sebelumnya, dalam bentuk visual
(Dunn, 2013: 22). Siswa diberi kesempatan untuk mengilustrasikan ide mereka dalam
bentuk karya sebelum menuangkan gagasan mereka dalam bentuk tulisan. Karya yang
dimaksud adalah karya-karya seni seperti benda tiga dimensi dari plasitin, dan gambar yang
dibuat dari spidol, krayon, cat, ataupun benda yang lain, dimana anak akan menyukai
kegiatan seperti ini. Setelah siswa mempunyai gagasan awal yang distimulasi dengan
pertanyaan seputar cerita, siswa menuangkan kreativitas dan imajinasinya dalam bentu
karya seni, misalnya dengann gambar. Siswa dapat menggambarkan tentang tokoh, tempat,
atau suasana yang telah dibayangkan sebelumnya. Apapun bentuk atau hasil gambar siswa,
akan dapat mewakili ide-ide cerita tersebut.
Danko dan Slutsy dalam (Dunn, 2013: 22) menyatakan bahwa siswa yang
mengilustrasikan ide cerita mereka, dapat membantu mereka dalam memvisualisasikan dan
mencatat konten cerita mereka. Hall-Kenyon (2011) mengemukakan bahwa seorang siswa
menulis lebih efektif dengan menggunakan pengilustrasisan melalui gambar sebagai sarana
penuangan ide. Sarana ini akan mewakilkan gagasan siswa, meskipun gambar yang
dihasilkan tidak begitu bagus.
3) Text (Menulis)
Langkah ketiga yaitu menuangkan seluruh gagasan awal yang telah diilustrasikan
dalam bentuk gambar atau karya seni yang lain dalam bentuk kalimat-kalimat. Pada
langkah pertama siswa telah distimulasi melalui pertanyaan-pertanyaan tentang gagasan
awal. Kemudian gagasan tersebut diilustrasikan pada sebuah gambar. Cara
mengilustrasikan ide juga dapat membuat siswa menghasilkan tulisan yang lebih banyak.
Kemudian pada tahap ini siswa akan merasa lebih mudah dalam menuangkan ide yang
sejak awal dibangun ke dalam bentuk teks yang sudah jadi.
3. Strategi ART dalam Meminimalisir Kesulitan Siswa Menulis Narasi
Tujuan akhir dari penerapan sebuah strategi pembelajaran adalah meningkatnya kualitan
pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Tujuan penerapan strategi
Ask, Reflect, Text (ART) pun demikian. Dunn dan Finley (2010: 40) menyebutkan bahwa strategi
ART mencoba menawarkan suatu sarana untuk mencatat ide pra-menulis tanpa harus menuangkan
kalimat-kalimat yang sulit terlebih dahulu, melainkan dengan menuangkannya dalam bentuk yang
divisualisasikan. Ciri yang menonjol dalam strategi ini adalah menjadikan gambar sebagai
pengilustrasian ide. Pengilustrasian ide tersebut dimaksudkan supaya siswa dapat menyesuaikan
cerita dengan gagasan awal yang mereka rancang pada tahap bertanya. Hal tersebut dapat
membangkitkan dan mengembangkan imajinasi mereka. Selain itu, Hobson dalam Dunn (2010)
menjelaskan bahwa penggunaan gambar ini dapat membantu menunjang tulisan anak-anak (siswa).
Hal ini dikarenakan siswa lebih mudah mengekspresikan ide atau gagasannya dalam bentuk gambar
daripada tulisan. Fu dan Shelton (2007) menyimpulkan bahwa menuangkan tulisan dengan sarana
ilustrasi, yaitu dengan mengilustrasikan ide cerita awal akan membantu siswa untuk meningkatkan
rasa percaya diri mereka sebagai suplemen dari dalam diri untuk lebih semangat menulis.
Komponen ART memusatkan perhatian siswa mengenai apa yang telah direncanakan pada
tahap bertanya, dengan begitu siswa dapat focus pada aspek-aspek tertentu saja. Sehingga, skor siswa
dalam menulis narasi dapat meningkat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian telah dilakukan
oleh Dunn (2013) bahwa komponen-komponen dalam strategi ART terbukti memudahkan siswa
dalam menulis narasi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Menulis narasi atau mengarang adalah penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang
suatu topik atau pokok bahasan. Setiap karangan yang ideal termasuk karangan narasi, pada prinsipnya
merupakan uraian yang lebih tinggi atau lebih luas dari alenia. Maka dapat dikatakan bahwa menulis
narasi nmerupakan salah satu bentuk kegiatan berbahasa yang sangat kompleks. Banyak siswa yang
mengalami kesulitan dalam menulis narasi. Kesulitan-kesulitan tersebut berupa kesulitan dalam
menentukan ide atau gagasan, kesulitan mengungkapkan ide dalam bentuk kalimat, kesulitan
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mengembangkan kalimat, serta merasa kurang percaya diri saat menulis. Hal ini dapat dikarenakan oleh
berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar siswa.
Strategi Ask, Reflect, Text (ART) merupakan strategi yang dirancang untuk menekan kesulitan
siswa dalam menulis narasi dengan tiga langkah utamanya, yaitu Ask (bertanya), Reflect (refleksi), dan
Text (menulis). Pembelajaran di awali dengan langkah pertama yaitu merancang cerita melalui pertanyaan
dengan langkah WWW (Who, When, Where), W-2 (What), H-2 (How). Pertanyaan-pertanyaan tersebut
terkait dengan penokohan, waktu berlangsungnya cerita, tempat terhadinya cerita, karakter tokoh utama
dan karakter tokoh yang lain, akhir cerita, dan perasaan tokoh di akhir cerita. Langkah selanjutnya yaitu
refleksi, dilakukan dengan cara memvisualisasikan atau mengilustrasikan rangcangan cerita yang telah
dibuat umumnya dengan menggambar. Langkah yang ketiga yaitu menulis apa yang telah dirancang serta
diilustrasikan.
Ciri menonjol dari strategi ART adalah menggunakan langkah mengilustrasikan ide-ide cerita
yang telah disusun melalui gambar. Pengilustrasian ini bertujuan untuk memfokuskan siswa pada aspekaspek yang telah direncanakan. Selain itu melalui gambar, siswa juga akan lebih mudah berimajinasi
untuk mengembangkan cerita.
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ABSTRAK
Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang merupakan suatu cara berkomunikasi antara
individu satu dan lainnya dengan media tulisan. Menulis bukanlah aktivitas yang mudah untuk dilakukan
oleh semua individu. Di samping memerlukan pengetahuan yang cukup, minat seseorang pada bidang
yang berkaitan juga turut berperan penting untuk dapat menciptakan suatu tulisan yang bermakna dan
mudah dipahami, baik bagi penulis maupun pembaca. Menulis karangan narasi merupakan salah satu
kompetensi dasar dari kemampuan sastra di sekolah dasar. Artikel ini membahas tentang minat belajar
sebagai salah satu faktor pendukung keterampilan menulis karangan narasi. Penulisan artikel ini
menggunakan metode analisis dan sintesis, dimana penulis mengkaji beberapa literatur yang relevan
tentang minat belajar dan keterampilan menulis karangan narasi.
Kata kunci: karangan narasi, menulis, minat belajar.
PENDAHULUAN
Bahasa merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia, terutama sebagai sarana
komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tulisan. Komunikasi dalam
bentuk tulisan menuntut para pebelajar untuk terampil dalam menuangkan ide, gagasan, serta
pemikirannya dalam bentuk tulisan guna menciptakan komunikasi secara tidak langsung, sehingga apa
yang tertuang dapat dimengerti dan bermakna bagi pembacanya. Untuk membuat sebuah karya tulis yang
sarat makna, penulis harus terampil dan memahami aturan-aturan dalam menulis.
Berhubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat empat keterampilan berbahasa sesuai dengan
pendapat Mulyati, dkk (2008: 1. 10) yang meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan
menulis. masing-masing keterampilan sangat erat hubungannya dan saling mempengaruhi. Dalam
memeroleh keterampilan berbahasa, biasanya melalui suatu hubungan urutan yang teratur, yaitu mulamula pada masa anak-anak, seorang anak belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara, setelah itu anak
belajar membaca dan menulis. Ke empat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan
yang utuh (Tarigan, 2008: 1)
Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang merupakan suatu cara
berkomunikasi antara individu satu dan lainnya dengan media tulisan. Melalui tulisan, seseorang dapat
menceritakan sebuah peristiwa yang pernah dialami, dilihat, dirasa, dan didengarnya. Melalui tulisan
seseorang dapat menyampaikan ide, gagasan, serta pemikirannya. Berdasarkan pengalaman dalam
pembelajaran di kelas sekolah dasar, salah satu keterampilan yang lemah dan sulit untuk dikuasai adalah
keterampilan menulis. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Brown (2001) dan Harmer (2013) yang
menyatakan bahwa menulis merupakan kegiatan yang sangat kompleks dengan komponen yang rumit
seperti kemampuan untuk mengembangkan ide, mensintaksiskan, tata bahasa, pengorganisasian bahasa
dan kosa kata, kemampuan mengkomunikasikan serta menggunakan tanda baca.
Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang mendasar dan perlu
dikembangkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa (Alquraishi, 2015). Semi (2007: 14) berpendapat
bahwa menulis adalah suatu proses kreatif memindahkan ide atau gagasan ke dalam bentuk lambanglambang tulisan yang dapat dilihat dan dapat dipahami oleh pembaca. Menurutnya menulis mempunyai
tiga aspek utama, yaitu tujuan yang akan dicapai, gagasan yang hendak dikomunikasikan, sistem
pemindahan gagasan berupa sistem bahasa. Senada dengan pendapat di atas, Andayani (2009: 29)
menyatakan bahwa menulis merupakan aktivitas melahirkan pikiran dan perasaan lewat tulisan dengan
mamperhatikan aspek-aspek kebahasaan yang baik dan benar sehingga dapat dipahami oleh pembaca.
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Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai keterampilan dan menulis, dapat diketahui
bahwa keterampilan menulis bukanlah aktifitas yang mudah untuk dilakukan oleh semua individu. Di
samping memerlukan pengetahuan yang cukup, minat seseorang pada bidang yang berkitan juga turut
berperan penting untuk dapat menciptakan suatu tulisan yang bermakna dan mudah dipahami, baik bagi
penulis maupun pembaca.
Kemampuan menulis karangan narasi tidak lahir begitu saja tetapi siswa harus belajar, memiliki
pengalaman, kemauan, dan minat yang sungguh-sungguh untuk belajar. Belajar yang dimaksud dapat
berupa menggali ide cerita atau mencari pokok pikiran dalam sebuah bacaan, sehingga siswa mampu
untuk menulis karangan narasi. Sulitnya membuat karangan narasi membuat penulis tertarik untuk
melakukan studi literatur untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap keterampilan menulis
karangan narasi.
METODE
Kajian ini menggunakan metode analisis dan sintesis. Analisis diartikan sebagai suatu metode
yang langkahnya memecah suatu substansi menjadi bagian-bagian atau unsur-unsur, sedangkan sintesis
berarti suatu metode yang menggabungkan bagian-bagian atau unsur-unsur yang menjadi satu kesatuan
yang berhubungan atau utuh (Akhadiah dan Listyasari, 2011). Analisis dan sintesis dilakukan terhadap
beberapa literatur yang relefan tentang minat belajar dan keterampilan menulis karangan narasi pada
siswa sekolah dasar.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keterampilan Menulis Karangan Narasi
Keterampilan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot
(neuromuscular) yang biasanya tampak dalam kegiatan jasmaniah seperti menulis, mengetik, olah
raga, dan sebagainya (Syah, 2014: 117). Pendapat ini lebih menitikberatkan pada keterampilan itu
merupakan kegiatan yang dilakukan secara praktik dengan melibatkan urat syaraf dan otot. Senada
dengan pendapat Syah, Hamalik (2003: 173) mengartikan keterampilan sebagai serangkaian gerakan
otot untuk menyelesaikan tugas dengan berhasil. Untuk dapat menyelesaikan tugas dengan berhasil
diperlukan banyak latihan, tidak hanya sekali namun berkali-kali.
Tarigan (2008: 1) menjelaskan bahwa pemerolehan dan penguasaan keterampilan hanya
dapat dilakukan dengan jalan praktik dan banyak latihan. Praktik menggambarkan bahwa
keterampilan merupakan suatu aktivitas jasmaniah, sedangkan pelatihan menjelaskan bahwa suatu
keterampilan dapat dikuasai apabila dilakukan secara berulang-ulang. Dapat diartikan bahwa,
seseorang akan terampil melakukan sesuatu apabila sesuatu tersebut dikerjakan secara berulangulang. Begitupun dengan kegiatan menulis.
Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling tinggi tingkatannya.
Menulis merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap orang dan menjadi bagian yang tak
terpisahkan dalam seluruh proses belajar yang dialami oleh siswa. Menurut Dalman (2014: 3)
menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis
kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Dalam hal ini
aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur penting yaitu (a) penulis sebagai penyampai pesan; (b)
isi tulisan; (c) alat atau media; dan (d) penerima pesan/pembaca.
Semi (2007: 14) berpendapat bahwa menulis adalah suatu proses kreatif memindahkan ide
atau gagasan ke dalam bentuk lambang-lambang tulisan yang dapat dilihat dan dapat dipahami oleh
pembaca. Menurutnya menulis mempunyai tiga aspek utama, yaitu tujuan yang akan dicapai, gagasan
yang hendak dikomunikasikan, sistem pemindahan gagasan berupa sistem bahasa. Senada dengan
pendapat tersebut, Andayani (2009: 29) menyatakan bahwa menulis merupakan aktivitas melahirkan
pikiran dan perasaan lewat tulisan dengan mamperhatikan aspek-aspek kebahasaan yang baik dan
benar sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Selain beberapa pendapat tersebut, Lasa (2005: 34)
juga menyatakan bahwa menulis merupakan kegiatan yang memiliki nilai yang luar biasa dalam
kehidupan manusia karena tulisan mampu mendokumentasikan dna menyebarkan ide, gagasan,
pemikiran, serta penemuan seseorang dalam berabad-abad lamanya.
Mengacu dari penjelasan di atas, maka menulis dapat diartikan sebagai proses kreatif dalam
melambangkan huruf yang dilakukan seseorang untuk memberikan informasi berupa gagasan, ide,
maupun pemikiran yang disampaikan melalui bahasa tulis.
Menulis karangan narasi merupakan salah satu kompetensi dasar dari kemampuan sastra di
sekolah dasar. Siswa diharapkan mampu mengungkapkan ide, gagasan, dan pikiran, dan perasaannya
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2.

3.

dalam bentuk karya sastra, salah satunya karangan narasi. Kusmana (2014: 71) mengemukakan
bahwa narasi adalah jenis karangan yang strukturnya disajikan dalam bentuk rangkaian peristiwa atau
kisah. Hal tersebut mendukung pendapat Keraf (2007: 136) yang menyatakan bahwa narasi adalah
suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkaikan
menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam kesauan waktu. Dengan kata lain, narasi adalah suatu
bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu
peristiwa yang telah terjadi.
Senada dengan pendapat di atas, Dalman (2014: 106) berpendapat bahwa narasi adalah
cerita yang berusaha menciptakan, mengisahkan, dna merangkaikan tindak-tanduk manusia dalam
sebuah peristiwa atau pengalaman manusia dari waktu ke waktu, juga di dalamnya terdapat tokoh
yang menghadapi suatu konflik yang di susun secara sistematis. Suparno dan Yunus (2010: 4.31)
juga menyatakan bahwa karangan narasi menyajikan serangkaian peristiwa berdasarkan urutan waktu
atau kronologis dengan maksud memberi arti suatu kejadian sehingga pembaca dapat memetik
hikmah dari cerita tersebut. Dalam sebuah narasi, persitiwa secara semantic berhubungan dengan
waktu dan hubungan sebab akibat untuk mempengaruhi keadaan atau peristiwa lain.
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disintesiskan bahwa narasi adalah suatu
karangan yang berisi peristiwa tentang tindak-tanduk seseorang yang ditulis secara sistematis dengan
urutan waktu atau kronologis.
Tujuan Menulis Karangan Narasi
Setiap tulisan pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Menurut Dalman (2014: 106)
karangan narasi mempunyai tujuan sebagai berikut: (a) agar pembaca seolah-olah sudah menyaksikan
atau mengalami kejadian yang diceritakan; (b) berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya
kepada pembaca seuatu peristiwa yang telah terjadi serta menyampaikan amanat terselubung kepada
pembaca atau pendengar; (c) untuk menggerakkan aspek emosi; (d) menentukan citra atau imajinasi
para pembaca; (e) memberikan informasi kepada pembaca dan mempeluas pengetahuan; dan (f)
menyampaikan sebuah makna kepada pembaca melalui daya khayal yang dimilikinya.
Dari pendapat di atas, tujuan dari menulis karangan narasi adalah untuk menggambarkan
dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca tentang suatu peristiwa yang telah terjadi sehingga
membawa pembaca seolah-olah menyaksikan atau mengalami secara langsung peristiwa yang
diceritakan. Melalui penggambaran yang jelas ini akan menggerakkan aspek emosi dan membentuk
imajinasi pembaca, sehingga makna dan amanat yang tersirat dalam cerita dapat tersampaikan
dengan baik.
Minat Belajar
Minat merupakan salah satu faktor psikis yang membantu dan mendorong individu dalam
memberi stimulus suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.
Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang
menyuruh. Dari segi bahasa, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah,
keinginan (KBBI, 2002: 744). Minat juga dapat dikatakan sebagai kecenderungan yang terdapat
dalam hati yang diharapkan tinggi terhadap sesuatu sehingga menimbulkan gairah atau keinginan
terhadap sesuatu itu. Hal yang dilakukan dengan penuh minat akan menghasilkan sesuatu yang baik.
Menurut Crow & Crow, minat atau interest bisa berhubungan dengan daya gerak yang
mendorong kita cenderung atau rasa tertarik pada orang, benda, atau kegiatan ataupun pengalaman
yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri (Abror, 2007). Selain itu, Sabri (2007: 84)
menjelaskan bahwa minat adalah kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu
secara terus menerus. Minat ini erat kaitannya dengan perasaan, terutama perasaan senang, karena itu
dapat dikatakan minat itu terjadi karena sikap senang kepada sesuatu.
Apabila seseorang menyukai kegiatan tertentu, maka sesorang itu akan melakukannya
secara terus-menerus disertai dengan rasa senang. Jadi dalam hal ini minat sangat berbeda dengan
perhatian, karena perhatian sifatnya sementara dan belum diikuti dengan perasaan senang, sedangkan
minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ pula diperoleh kepuasan.
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai minat, dapat disintesiskan bahwa minat
adalah kecenderungan yang erat kaitannya dengan perasaan individu terutama perasaan senang
terhadap sesuatu yang dianggapnya berharga atau sesuai dengan kebutuhan dan memberikan
kepuasan kepadanya. Sesuatu yang berharga itu dapat berupa aktifitas, orang, pengalaman, atau
benda yang dapat dijadikan sebagai stimulus atau rangsangan yang memerlukan respon terarah.
Sementara itu, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan
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5.

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor (Djamarah, 2011: 13). Demikian
pula Khodijah (2014: 50) yang menyatakan bahwa belajar adalah sebuah proses yang memungkinkan
seseorang memperoleh dan membentuk kompetensi, keterampilan, dan sikap yang baru melibatkan
proses-proses mental internal yang mengakibatkan perubahan perilaku dan sifatnya relatife
permanen. Skinner (Walgito, 2010: 184) memberikan definisi belajar yaitu “Learning is a process of
progressive behavior adaptation‖. Sedangkan menurut Walgito (2010: 185) belajar merupakan
perubahan perilaku yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku (change in behavior of
performance)”.
Dengan demikian dapat katakana bahwa pengertian belajar adalah perubahan dalam diri
pelajarnya yang berupa pengetahuan, keterampilan dan tingkah laku akibat dari interaksi dengan
lingkungannya.
Dua pengertian di atas mengenai minat dan belajar, maka dapat disintesiskan bawa minat
belajar adalah kecenderungan yang erat kaitannya dengan perasaan individu terutama perasaan
senang terhadap sesuatu yang dianggapnya berharga atau sesuai dengan kebutuhan dan memberikan
perubahan dalam diri pelajarnya yang berupa pengetahuan, keterampilan dan tingkah laku akibat dari
interaksi dengan lingkungannya..
Ciri-ciri minat belajar
Menurut Slameto (2003: 57) siswa yang memiliki minat belajar memiliki ciri-ciri sebagai
berikut: (a) Memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu yang
dipelajari secara terus-menerus; (b) Ada rasa suka dan senang terhadap sesuatu yang diminatinya; (c)
Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasa pada sesuatu yang diminati; (d) Lebih menyukai hal
yang lebih menjadi minatnya daripada hal yang lain; dan (e) Dimanifestasikan melalui partisipasi
pada aktivitas dan kegiatan.
Selain itu, Hurlock (Susanto, 2013: 62) juga menyebutkan tujuh ciri-ciri minat belajar yaitu:
(a) minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental; (b) minat tergantung pada
kegiatan belajar; (c) perkembangan minat mungkin terbatas; (d) Minat tergantung pada kesempatan
belajar; (e) minat dipengaruhi oleh budaya; (f) minat berbobot emosional; dan (g) minat berbobot
egoisentris, artinya jika seseorang senang terhadap sesuatu, maka akan timbul hasrat untuk
memilikinya.
Dari pendapat di atas, dapat disintesiskan bahwa ciri-ciri minat belajar adalah memiliki
kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu secara terus-menerus,
memperoleh kebanggaan dan kepuasan terhadap hal yang diminati, berpartisipasi pada pembelajaran,
dan minat belajar dipengaruhi oleh budaya. Ketika siswa memiliki minat dalam belajar, maka siswa
akan senantiasa aktif dalam pembelajaran dan akan memberikan prestasi yang baik pula dalam pe
mbelajaran.
Keterampilan Menulis Karangan Narasi ditinjau dari Minat Belajar
Mengingat bahwa keterampilan menulis karangan narasi tidak datang dengan sendirinya,
maka minat belajar memiliki peran penting dalam keterampilan menulis karangan narasi. Pernyataan
tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Apriani (2017: 316-233) yang menyatakan bahwa
minat belajar memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan keterampilan menulis karangan
narasi siswa. Selain itu, Uzer (2010: 27) juga menjelaskan bahwa minat mempunyai andil yang
sangat besar dalam menunjang keberhasilan. Seseorang akan memetik hasil belajarnya ketika ia
berminat terhadap sesuatu yang ia pelajari dan dengan sendirinya ia akan menunjukkan keaktifan
dalam mengikuti pelajaran. Oleh karena itu minat siswa merupakan faktor utama yang menentukan
derajat keaktifan belajar siswa.
Minat belajar pada dasarnya dapat menjadi variabel mediasi untuk diperhatikan dan terlibat
dalam kebahasaan, yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan perjalanan pola pikir anak
(Renniger dan Hidi, 2016). Hal tersebut memperkuat alasan bahwa minat berpengaruh penting dalam
keterampilan menulis. Penelitian yang dilakukan oleh Abbot, et, al (2017) menjelaskan bahwa siswa
yang memiliki minat dan kontrol diri yang tinggi memiliki keterampilan menulis yang baik, hal itu
dibuktikan dengan skor pekerjaan siswa. Abbot juga menjelaskan bahwa selama masa transisi untuk
menjadi pebelajar yang mandiri, minat seseorang akan muncul dan semakin meningkat, pada
akhirnya akan mempengaruhi keterampilan yang dimiliki siswa.
Keterampilan menulis narasi dapat dipengaruhi oleh minat belajar yang dimiliki siswa. Di
buktikan dengan pedapat Fink (2015) yang menyatakan bahwa minat dapat menimbulkan kesenangan
pribadi pada hal-hal tertentu, salah satunya keterlibatan dalam membaca dan menulis baik di
lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Salah satu contohnya dimulai dari dorongan yang dimiliki
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siswa untuk menulis salah satu genre yang disukai, mulai dari narasi, berbagai jenis fiksi
(petualangan, sejarah, sains) yang kemudian dikembangkan sendiri oleh siswa. Minat belajar yang
lain dapat berupa keinginan siswa untuk membaca buku. Berangkat dari keinginan siswa untuk
membaca buku akan menambah kosa kata baru bagi siswa. Kosa kata baru inilah yang nantinya akan
dapat membantu siswa dalam mengembangkan sebuah tulisan narasi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil sintesis dari berbagai literatur yang berkaitan dengan minat belajar dan
keterampilan menulis karangan narasi, diperoleh kesimpulan bahwa minat belajar memiliki pengaruh
yang positif terhadap keterampilan menulis karangan narasi. Minat belajar yang dimaksud dapat berupa
dorongan siswa untuk membaca dan menulis, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan
sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, guru sebagai pemegang peranan penting dalam pembelajaran di
kelas hendaknya memberikan pembelajaran yang interaktif sehingga dapat meningkatkan minat siswa
dalam belajar.
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ABSTRAK
Bullying pada saat ini merupakan masalah yang global dan secara tidak sadar menjadikan suatu
kebiasaan. Mengejek, memberi nama panggilan, menggoda sudah sering kali kita jumpai di Sekolah
Dasar. Perilaku tersebut merupakan jenis perilaku bullying verbal. Tidak disadari, bullying verbal jika
dilakukan terus menerus akan berdampak tidak baik untuk pelaku dan korban. Cara ntuk mengurangi
bullying verbal yang terjadi di SD, guru kelas/guru BK dapat menggunakan metode bermain peran.
Bermain peran merupakan metode yang sering digunakan dalam mengajarkan nilai-nilai dan
memecahkan masalah yang dihadapi dalam hubungan sosial dengan diberikan berbagai peran tertentu dan
melakukan peran tertentu. Diharapkan dengan teknik bermain peran dapat menjadi satu alternatif cara
untuk mengurangi bullying verbal yang terjadi di sekolah dasar.
Kata Kunci : Bermain Peran, Bullying Verbal
PENDAHULUAN
Istilah karakter sama sekali bukanlah hal yang baru kita dengar lagi saat ini. Karakter atau yang
lebih kita kenal dengan tabiat atau watak telah melekat pada kepribadian seseorang dan ditunjukkan
dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Meskipun sudah melekat pada diri seseorang, karakter
seseorang bukan suatu hal yang tiba-tiba terbentuk dan muncul yang merupakan hadiah dari Tuhan Yang
Maha Esa. Terdapat proses yang panjang sebelum watak, sikap dan perilaku tersebut melekat pada diri
seseorang. Membentuk karakter merupakan proses yang berlangsung seumur hidup dan ada dasarnya
terdapat tiga pihak penting dalam pembentukan karakter anak yaitu : keluarga, sekolah dan lingkungan
(Nurwanti, 2011).
Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga
sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk
melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan YME, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun
kebangsaan sehingga menjadi manusia insane kamil. Pendidikan karakter telah lama menjadi perhatian
pemerintah. Hal ini terlihat dengan diterapkannya penanaman nilai-nilai karakter pada setiap mata
pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Melihat masalah yang terjadi saat ini salah satunya adalah
maraknya tidakan bullying yang terjadi dikalangan siswa. Ini menjadi salah satu contoh tidakan yang
tidak baik dan bahkan merugikan orang lain, dengan melihat dampak yang didapatkan oleh anak yang
dibully. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu alasan penting dalam menanamkan nilai karakter pada
anak.
Tindakan bullying yang terjadi didalam sekolah sering kita dengar akhir-akhir ini. Komisi
Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) juga mencatat, ada 21 kasus kekerasan anak telah terjadi
sepanjang 2014 hingga 2015. Dari jumlah tersebut, 17 anak tewas akibat peristiwa yang berasal dari
saling ejek dan pukul layaknya anak usia sekolah dasar. Hal ini menjadi sebuah gambaran yang nyata
bahayanya tidakan bullying.
Bullying merujuk pada perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara
berulang kali yang menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan menyakiti targetnya
(korban) secara mental atau secara fisik (Wiyani, 2013). Ken Reigby (dalam Astuti, 2008) menjelaskan
bullying merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan aksi, menyebabkan seseorang
menderita dan biasanya dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak
bertanggungjawab, berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang. Salah satu bentuk dari bullying yang
secara tidak sadar sering kita lakukan adalah bullying verbal.
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Bullying verbal artinya menyakiti dengan ucapan, misalnya mengejek, mencaci, menggosip,
memaki, membentak, dan sebagainya (Chakrawati,2015). Di dalam lingkungan sekolah khususnya
sekolah dasar , kerap kita mendengar siswa yang secara tidak sadar menyebut temannya dengan gendut,
jelek, pendek, hitam bahkan memanggil nama temannya dengan nama orang tuanya. Secara tidak
langsung hal tersebut merupakan bentuk dari bullying verbal. Apabila hal ini terus-menerus terjadi, akan
memberikan dampak yang tidak baik bagi pelaku dan korban bullying.
Oleh karena itu, perlu adanya penanganan yang melibatkan siswa. Salah satu metode yang dapat
digunakan adalah metode bermain peran dimana metode ini melibatkan interaksi antara dua orang atau
lebih tentang suatu topik atau situasi. Metode ini harapannya dapat mengurangi tidakan bullying verbal
pada siswa sekolah dasar, tentunya dengan metode yang menyenangkan dan tidak membosankan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan metode bermain peran dalam megurangi
tindakan bullying verbal pada siswa sekolah dasar.
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan. Penelitian
studi kepustakaan adalah prosedur untuk menganalisis penelitian berdasarkan kajian teori dan referensi
lain yang berkaitan dengan nilai, budaya atau situasi yang sedang diteliti (Sugiono, 2012: 291). Studi
kepustakaan adalah mencari solusi atas suatu permasalahan yang dilakukan secara ilmiah oleh karena itu
penelitian studi kepustakaan tidak lepas dari sumber-sumber dan literatur ilmiah.
Sedangkan menurut Arikunto (2010) metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat
buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori.
Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian studi kepustakaan lebih mengutamakan literatur dan sumber
sebagai bahan atau landasan dalam mengaitkan masalah yang ada dilapangan dan teori para ahli.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan karena didukung oleh studi kepustakaan
yang bersumber dari literatur-literatur sebagai acuan dan hasilnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Periode usia antara 6-12 tahun merupakan masa peralihan dari pra-sekolah ke masa Sekolah
Dasar (SD). Menurut Havighurst (dalam Hurlock, 1980) tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir
dan anak sekolah (umur 6-12 tahun) salah satunya adalah bermain dan belajar bergaul dengan teman
sebayanya. Namun pada kenyataannya banyak siswa SD yang melakukan bullying terhadap teman
sebayanya. Bullying, terutama di sekolah telah menjadi masalah global. Sebagaimana yang dilansir oleh
Kompas.com (2011) mengungkapkan data kepolisian yang mencatat bahwa dari seluruh laporan
kekerasan, 30% diantaranya dilakukan oleh anak-anak, dan dari 30% kekerasan tersebut 48% terjadi di
lingkungan sekolah dengan motif dan kadar yang bervariasi.
Bullying merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku (bully/bullies) yang
memiliki kekuatan atau kekuasaan kepada orang lain yang dianggap lemah. Ken Reigby (dalam Astuti,
2008) bullying merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti. Menurut Wiyani (2013) bullying adalah
perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali yang
menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan menyakiti targetnya (korban) secara
mental atau secara fisik. Storey (dalam Hertinjung, 2013) mendefinisikan bullying sebagai suatu bentuk
abuse emosional atau fisik yang mempunyai 3 karakteristik, yakni : deliberate, dimana pelaku cenderung
untuk menyakiti seseorang; repeated, yakni seringkali terget bullying adalah orang yang sama; dan power
imbalance, dalam hal ini pelaku memilih korban yang dianggapnya rentan.
Bullying terdiri dari 3 jenis yaitu bullying physical, bullying verbal dan bullying non verbal.
Bullying yang tanpa disadari sering dilakukan oleh siswa Sekolah Dasar adalah Bullying verbal dimana
anak menggunakan bahasa lisan untuk mendapatkan kekuasaan atas korbannya. Bullying verbal meliputi
menggoda, memberikan nama panggilan, membuat komentas seksual yang tidak pantas, mengejek dan
mengancam (Lestari, 2013).
Bullying berdampak negatif bagi pelaku maupun korban. Menurut Sampson (dalam Hertinjung,
2013) dampak yang dialami korban bullying antara lain merasa rendah diri sampai pada depresi, tidak
mau ke sekolah, cemas dan insomnia dan disfungsi sosial. Sedangkan bagi pelaku akan mengalami
kesulitan dalam melakukan relasi sosial (Wiyani, 2013). Bullying sangat mengganggu proses belajar
mengajar. Selain itu juga memberi dampak negatif pada korban, melainkan juga para pelaku,
meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik, dan tindakan bunuh diri (Flora, 2014).
Banyaknya kasus bullying yang dilakukan oleh siswa menunjukkan bahwa kondisi sekolah yang
damai anti kekerasan masih belum terwujud. Maka dari itu perlu dilakukan adanya penanganan yang
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sesuai. Pentingnya pengaruh bermain telah dijelaskan Sutton Smith dalam Djiwandono (2005: 287)
bahwa bermain terdiri atas empat mode dasar yang membuat kita mengetahui tentang dunia meniru,
eksplorasi, menguji, dan membangun. Selain itu menurut Djiwandono (2005: 287) bermain sangat
mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial pada anak. Dengan bermain bersama teman sebayanya,
mereka belajar membentuk hubungan sosial, bagaimana menghadapi dan memecahkan masalah yang
timbul dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu masalah bullying perlu penanganan khusus guna
meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dan menjadikan siswa yang berkaraktater budi pekerti
dan berprestasi.
Menurut Rahmi dkk (2013: 2) metode Role Playing atau metode bermain peran adalah metode
yang melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Siswa melakukan
peran masing-masing sesuai dengan tokoh yang ia perankan. Selain itu menurut Hamzah dalam Prihatin
(2016: 3) menyatakan bahwa melalui bermainan peran dapat meningkatkan kemampuan untuk mengenal
perasaannya sendiri dan perasaan orang lain. Mereka memperoleh cara berperilaku baru untuk mengatasi
masalah seperti dalam permainan perannya dan dapat keterampilan dalam memecahkan masalah.
Bermain peran merupakan metode yang sering digunakan dalam mengajarkan nilai-nilai dan
memecahkan masalah yang dihadapi dalam hubungan sosial dengan diberikan berbagai peran tertentu dan
melakukan peran tertentu, serta mendiskusikannya dikelas (Darmawan, 2015). Menurut Amri dalam
Rahmi dkk (2013: 2) ‖Metode role playing merupakan salah satu metode yang dapat meningkatkan
pembangunan karakter‖. Selain itu Role playing atau bermain peran dinilai sebagai teknik yang efektif
dan akan membantu siswa membentuk pemahaman yang lebih dalam dan fleksibel. Sehingga dari kedua
pernyataan diatas dapat ditarik garis besar bahwa role playing dapat membentuk karakter dan pemahaman
yang lebih dalam dan fleksibel terkait dirinya dan mampu menempatkan siswa diposisi orang lain.
Alasan dipilihnya metode bermain peran adalah sebagai suatu tindakan yang digunakan untuk
menangani peserta didik dengan perilaku bullying verbal yang sudah menjadi kebiasaan siswa. Siswa
akan mencoba bertukar peran antara pelaku dan korban atau sebaliknya. Metpde ini sangat
memungkinkan untuk menyadarkan pelaku bahwa yang dia lalukan merupakan kesalahan. Selain itu
kelebihan metode bermain peran adalah lebih menarik dalam pelaksanaannya dan tidak membosankan.
Siswa dapat lebih nyaman berinteraksi dan memerankan peran sebagai orang lain sehingga pemaknaan
peran akan lebih mudah dipahami oleh siswa.
Materi yang digunakan dalam bermain peran menyangkut dengan masalah bullying verbal
dengan pembahasan atau indikator yang berbeda setiap pertemuan. pada pelaksanaannya Penggunaan
tema dan cerita tersebut ketika siswa mepraktikkannya, maka akan meningkatkan pemahaman siswa atas
kondisi orang lain. Selain itu bagi siswa yang mempraktikkan ataupun sebagai pengamat dapat
berimajinasi atau memposisikan dirinya pada kondisi orang lain. Serta kemampuan komunikasi pada
anak akan meningkat. Dengan kata lain ketika siswa melakukan teknik bermain peran, siswa akan
mengerti apabila tindakan yang dilakukan itu tidak baik dan akan berdampak buruk bagi pelaku dan
korban bullying.
Metode role playing atau bermain peran akan membuat siswa melakukan interaksi dengan siswa
lain, dimana hal tersebut dapat melatih untuk berinteraksi di lingkungannya, sehingga dengan terbiasanya
melakukan interaksi dengan lingkungan maka siswa akan memahami kondisi sosialnya. Harapannya
ketika tindakan bullying berkurang, maka interaksi sosial siswa dengan teman sebayanya menjadi selaras
dengan tugas perkembangan siswa Sekolah Dasar.
KESIMPULAN DAN SARAN
Bullying adalah perilaku kekerasan yang di-lakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang
lebih lemah. Perilaku kekerasan yang dilakukan bisa berupa kekerasan fisik, verbal, ataupun psikis.
Bullying yang tidak disadari dan paling umum dilakukan adalah bullying verbal. Bullying verbal adalah
adalah bentuk perilaku bullying yang dapat ditangkap melalui dari pendengaran. Bentuk bullying verbal
antara lain: menjuluki, meneriaki, memaki, menghina, mempermalukan di depan umum, menuduh,
menyoraki, menebar gosip, memfitnah.
Tindakan bullying tidak hanya memberikan dampak buruk bagi korban saja, tetapi juga pada
pelaku bullying. Aaplagi dalam usia sekolah dasar, dimana usia tersebut penting dalam pembentukan
karakter anak. Sehingga untuk mengurangi tindakan bullying terutama verbal perlu penanganan yang
sesuai dengan usia anak sekolah dasar, tentunya dengan metode yang menyenangkan dan tidak
membosankan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode bermain peran.
Metode bermain peran adalah kegiatan bermain dimana pemain menggunakan peran tertentu
yang ada di dalam kehidupan sehari–hari, dalam bermain peran ketika siswa mendramatisasi situasi sosial
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atau psikolog maka dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengenal perasaannya sendiri dan
perasaan orang lain. Tujuannya yaitu untuk mencoba membantu siswa mengeksplorasi hubunganhubungan antar manusia dengan cara memeragakan dan mendiskusikannya, sehingga secara bersamasama siswa dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan berbagai streategi
pemecahan masalah. Melalui bermain peran siswa akan melakukan interaksi dengan siswa lain, dimana
hal tersebut dapat melatih untuk berinteraksi dilingkungannya, sehingga dengan terbiasanya melakukan
interaksi dengan lingkungan maka siswa akan memahami kondisi sosialnya.
Berdasarkan paparan diatas, tindakan bullying tidak hanya memberikan dampak yang buruk baik
korbannya saja, tetapi juga pelaku bullying. Untuk mengurangi tindakan bullying verbal dapat
menggunakan sebuah metode yaitu metode bermain peran. Mengingat pada usia sekolah dasar berada
pada usia bermain, penggunaan metode bermain peran dapat membantu dan efektif dalam mengurangi
tidakan bullying verbal pada siswa sekolah dasar. Harapannya ketika tindakan bullying berkurang, maka
interak sisosial siswa dengan teman sebayanya menjadi selaras dengan tugas perkembangan siswa
Sekolah Dasar. Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan
penelitian ini tidak hanya konseptual melainkan dengan melakukan penelitian dilapangan.
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ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menerapkan metode story telling menggunakan power point
untuk penanaman nilai karakter peserta didik pada kelas 5 sd focus.metode story telling digunakan karena
penerapan penanaman nilai karakter ini dilakukan pada tingkat sd sehingga lebih efektif. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang bersifat riset dengan hasil
deskriptif, dan hasil yang didapatkan berasal dari wawancara peniliti terhadap peserta didik pada siswa
primary 5 sd focus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa kesimpulan dari
penelitian ini adalah metode storytelling efektif untuk menanamkan nilai karakter siswa kelas V siswa SD
Focus Independent School. Pemilihan cerita rakyat terbukti tepat digunakan untuk membantu peningkatan
wawasan nusantara berbasis Pancasila. Metode storytelling dapat digunakan untuk mewujudkan nilai
karater religius, nasionalisme, integritas, kemandirian dan kegotongroyongan.
Kata kunci : nilai karakter, metode story telling.
PENDAHULUAN
Karakter merupakan kepribadian yang merupakan hasil dari proses internal dari hal-hal baik
yang mempengaruhi cara pandang seseorang yang tercermin dari tindakan dan perilaku seseorang
(Kementerian Pendidikan Nasional, 2010: 3). Kepribadian seseorang yang positif akan membawa
pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekelilingnya dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan
di sekelilingnya. Penanaman nilai karakter disadari urgensinya oleh pemerintah. Salah satu visi
pemerintah untuk membangun Indonesia yang dirumuskan dalam nawa cita adalah revolusi mental yang
direalisasikan melalui revolusi karakter bangsa. Melalui gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK),
pemerintah menyatakan bahwa kualitas karakter berbasis Pancasila, seperti religius, nasionalis, mandiri,
gotong-royong dan integritas merupakan salah satu keterampilan abad 21 yang dibutuhkan oleh siswa
(Budhiman, 2017).
Era disrupsi pada abad ini memungkinkan seseorang untuk mengakses teknologi semaksimal
mungkin. Guru maupun peserta didik mempunyai peluang yang sama untuk mempergunakan teknologi
untuk berbagai keperluan. Tampilan visual yang menarik membuat siswa lebih menikmati informasi yang
tersaji di internet. Optimalisasi pengggunaan teknologi akan memudahkan guru di dalam menyampaikan
informasi kepada peserta didik serta mengembangkan keterampilan-keterampilan peserta didik: kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Nilai-nilai karakter merupakan salah satu keterampilan afektif yang saat ini
sangat diperlukan oleh peserta didik. Nilai-nilai tersebut akan mudah tertanam oleh saat peserta didik
menikmati proses penyampaian oleh guru. Nilai karakter terbentuk melalui proses internal yang terbentuk
karena kebiasaan. Akan lebih mudah untuk menanamkan dan menguatkan nilai karakter siswa sekolah
dasar.
SD Focus Independent School merupakan sekolah nasional plus yang keseharian komunikasinya
menggunakan Bahasa Inggris. Nilai karakter yang dikembangkan oleh sekolah ini disesuaikan dengan
IPC (International Primary Curriculum) yaitu: inquiry, thoughtfulness, cooperation, respect, morality,
communication, dan resilience. Dari data yang diperoleh, peserta didik mampu mengembangkan nilainilai karakter IPC dengan baik. Adapun nilai-nilai karakter yang masih perlu dikembangkan adalah nilai
karakter berwawasan nusantara dan Pancasila. Metode yang dipilih untuk menguatkan nilai karakter
adalah melalui storytelling. ―Stories are particularly important in the lives of our children: stories help
children to understand their world and to share it with others. Children’s hunger for stories is constant.
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Every time they enter your classroom they enter with a need for stories‖ (Wright, 1995: 5). Dengan
bercerita, seorang guru dapat membuat siswa memahami dunia mereka dan menyampaikannya kepada
orang lain. Cerita yang disampaikan dalam penelitian ini adalah cerita rakyat. Pemilihan cerita rakyat
tersebut dimaksudkan untuk memperkaya wawasan nusantara peserta didik SD Focus Independent
School.
Metode storytelling yang didukung dengan penggunaan powerpoint dimaksudkan untuk
memudahkan peserta didik memahami secara visual. Dengan demikian, metode storytelling
menggunakan power point pada siswa Primary 5 di SD Focus Independent School dapat menguatkan
pendidikan karakter di era disrupsi.
Kajian Literatur
1. Pendidikan Karakter
a. Makna Pendidikan
Sebelum berbicara mengenai apa itu pendidikan karakter, terlebih dahulu akan dilihat
definisi dari pendidikan itu sendiri. Ada berbagai pengertian pendidikan yang diungkapkan oleh
sejumlah pakar pendidikan. Menurut Hasan Langgulung ―Pendidikan (education) dalam bahasa
Inggris berasal dari bahasa Latin ‗educare‘ berarti memasukkan sesuatu‖ (1994: 4). Dalam
konteks ini, makna pendidikan adalah menanamkan nilai-nilai tertentu ke dalam kepribadian
anak didik atau siswa.
Driyarkara dalam jurnal yang ditulis Ali Muhtadi (2010: 32),
mengemukakan
―Bahwa pendidikan pada dasarnya adalah usaha untuk memanusiakan manusia‖. Pada konteks
tersebut pendidikan tidak dapat diartikan sekedar membantu pertumbuhan secara fisik saja,
tetapi juga keseluruhan perkembangan pribadi manusia dalam konteks lingkungan yang memiliki
peradaban.
Sedangkan menurut Yahya Khan (2010: 1) ―Pendidikan merupakan sebuah proses
yang menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan,
menata,
dan
mengarahkan‖.
Pendidikan juga berarti proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri
manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi dirinya dan juga
lingkungannya.
b. Makna Karakter
Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 3) ―Karakter
adalah
watak,
tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi
berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang,
berpikir, bersikap, dan bertindak‖.
Sedangkan menurut Darmiyati (2006: 5), sistem pendidikan yang sesuai untuk
menghasilkan kualitas masyarakat yang berkarakter positif adalah yang bersifat humanis,
yang memposisikan subjek didik sebagai pribadi dan anggota masyarakat yang perlu dibantu dan
didorong agar memiliki kebiasaan efektif, perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, dan
keinginan.
Menurut Tadkiratun Musfiroh ―Karakter mengacu pada serangkaian sikap perilaku
(behavior), motivasi (motivations), dan ketrampilan (skills), meliputi keinginan untuk
melakukan hal yang terbaik‖ (2008: 27). Menurut Megawangi dalam buku Darmiyati (2004:
110) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai ―Sebuah usaha untuk mendidik anak-anak
agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan seharihari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif pada lingkungannya‖.
Menurut Mulyana nilai merupakan ―Sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan
tindakan pada diri seseorang. Nilai tersebut pada umumnya mencakup tiga wilayah, yaitu nilai
intelektual (benar-salah), nilai estetika (indah-tidak indah), dan nilai etika (baik-buruk)‖ (2004:
24). Istilah moral berasal dari kata moralis (Latin) yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup:
sama dengan istilah etika yang berasal dari perbuatan berdasarkan norma-norma agama,
hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.
Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu
individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan
membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata
lain pendidikan karakter mengajarkan anak didik berpikir cerdas, mengaktivasi otak tengah
secara alami.
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Nilai-nilai atau Karakter Dasar yang Diajarkan dalam Pendidikan Karakter
Thomas Lickona mengemukakan bahwa ―Memiliki pengetahuan nilai moral itu tidak
cukup untuk menjadi manusia berkarakter, nilai moral harus disertai dengan adanya
karakter yang bermoral" (1992: 53). ―Termasuk dalam karakter ini adalah tiga komponen
karakter (components of good character) yaitu pengetahuan tentang moral (moral knowing),
perasaan tentang moral (moral feeling), dan perbuatan bermoral (moral actions)” (Nurul Zuriah,
2007: 45). Hal ini diperlukan agar manusia mampu memahami, merasakan, dan sekaligus
mengerjakan nilai-nilai kabajikan.
Aspek-aspek dari tiga komponen karakter adalah: moral knowing. Terdapat enam hal
yang menjadi tujuan dari diajarkannya moral knowing yaitu 1) kesadaran moral (moral
awareness), 2) mengetahui nilai moral (knowing moral values), 3) perspective talking, 4)
penalaran moral (moral reasoning), 5) membuat keputusan (decision making), 6) pengetahuan
diri (self knowledge). Unsur moral knowing mengisi ranah kognitif mereka Moral
feeling. Terdapat enam hal yang merupakan aspek dari emosi yang harus mampu dirasakan
oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yakni: 1) nurani (conscience), 2)
penghargaan diri (self esteem), 3) empati (empathy), 4) cinta kebaikan (loving the good), 5)
kontrol diri (self control), dan kerendahan hati (humality). Moral action perbuatan atau
tindakan moral ini merupakan out come dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami
apa yang mendorong seseorang untuk berbuat (act morally) maka harus dilihrus dilihat dari
karakter yaitu kompetensi (competence), keinginan (will), dan kebiasaan (habit).
Menurut Kemendikbud (2017), Terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari
Pancasila, yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK; yaitu religius, nasionalisme,
integritas, kemandirian dan kegotongroyongan.
1) Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang
diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut,
menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah
agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain.
Implementasi nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi,
menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama
antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan,
ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan
tersisih.
2) Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan
kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik,
sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara
di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap
apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul,
dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati
keragaman budaya, suku, dan agama.
3) Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada
upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan,
tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan
moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat
dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan
kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu (terutama
penyandang disabilitas), serta mampu menunjukkan keteladanan.
4) Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan
mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan
cita-cita. Siswa yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang,
profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.
5) Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan
bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan,
memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan siswa
dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, mampu
berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki
empati dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.
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2.

Jenis-jenis Pendidikan Karakter
Ada empat jenis karakter yang selama ini dikenal dan dilaksanakan dalam proses
pendidikan, yaitu:
1) pendidikan karakter berbasis nilai religius, yang merupakan kebenaran wahyu tuhan
(konservasi moral).
2) pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara lain yang berupa budi pekerti, pancasila,
apresiasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para pemimpin bangsa.
3) pendidikan karakter berbasis lingkungan (konservasi lingkungan).
4) pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, hasil proses kesadaran
pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan
(konservasi humanis) (Yahya Khan, 2010:2)
e. Fungsi Pendidikan Karakter
Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 7) fungsi pendidikan karakter adalah:
1) pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku
baik; ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan
budaya dan karakter bangsa;
2) perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam
pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat; dan
3) penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.
f. Tujuan Pendidikan Karakter
Tujuan pendidikan karakter adalah:
1) mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan
warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;
2) mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilainilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religious
3) menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi
penerus bangsa;
4) mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif,
berwawasan kebangsaan; dan
5) mengembangkan
lingkungan
kehidupan
sekolah sebagai lingkungan belajar yang
aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi
dan penuh kekuatan (dignity) (Ibid, 2010).
Storytelling (bercerita)
a. Pengertian Storytelling
Menurut Echols (dalam aliyah, 2011) storytelling terdiri atas dua kata yaitu story
berarti cerita dan telling berarti penceritaan. Penggabungan dua kata storytelling
berarti penceritaan cerita atau menceritakan cerita. Selain itu, storytelling disebut juga
bercerita atau mendongeng seperti yang dikemukakan oleh Malan, mendongeng adalah
bercerita berdasarkan tradisi lisan. Storytelling merupakan usaha yang dilakukan oleh
pendongeng dalam menyampaikan isi perasaan, buah pikiran atau sebuah cerita kepada anakanak serta lisan.
Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia (Ikranegarkata & Hartatik), cerita adalah
kisah, dongeng, sebuah tutur yang melukiskan suatu proses terjadinya peristiwa secara
panjang lebar, karangan yang menyajikan jalannya kejadian- kejadian, lakon yang diwujudkan
dalam pertunjukan (tentang drama, film, dan sebagainya). Disamping itu, storytelling sangat
bermanfaat sekali bagi guru seperti halnya dikemukakan oleh Loban (dalam Aliyah,
2011) menyatakan bahwa storytelling dapat menjadi motovasi untuk mengembangkan daya
kesadaran, memperluas imajinasi anak, orangtua atau menggiatkan kegiatan storytelling pada
berbagai kesempatan seperti ketika anak-anak sedang bermain, anak menjelang tidur atau
guru yang sedang membahas tema digunakan metode storytelling. Menurut Pellowski (dalam
Nurcahyani, 2010) mendefinisikan storytelling sebagai sebuah seni atau seni dari sebuah
keterampilan bernarasi dari cerita-cerita dalam bentuk syair atau prosa, yang dipertunjukkan
atau dipimpin oleh satu orang di hadapan audience secara langsung dimana cerita tersebut
dapat dinarasikan dengan cara diceritakan atau dinyanyikan, dengan atau tanpa musik,
gambar, ataupun dengan iringan lain yang mungkin dapat dipelajari secara lisan, baik
melalui sumber tercetak, ataupun melalui sumber rekaman mekanik.
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Metode storytelling atau bercerita merupakan metode yang tepat dalam memenuhi
kebutuhan tersebut karena dalam cerita terdapat nilai-nilai yang dapat dikembangkan.
Pengalaman dan kemampuan umat pun ikut diperhitungkan.
1) Nilai Personal
Menurut Siswanto (2008), mengatakan bahwa cerita itu mampu mengembangkan
nilai personal apabila pesan yang disampaikan dapat:
a) Memberikan kesenangan dan kenikmatan
b) Mengembangkan imajinasi
c) Memberikan pengalaman yang benar-benar dapat dihayati
d) Mengembangkan pandangan ke arah perilaku manusia
e) Menyuguhkan pengalaman-pengalaman yang bersifat universal.
f) 2 Nilai Edukatif/intelektual
2) Siswanto juga menyebutkan bahwa cerita mengandung nilai edukatif, yaitu:
a) Mengembangkan kemampuan berbahasa.
b) Mengembangkan kemampuan membaca
c) Mengembangkan kepekaan terhadap cerita
d) Meningkatkan kemampuan menulis
e) Membantu perkembangan aspek sosial.
f) Membantu perkembangan aspek emosional.
g) Membantu perkembangan aspek kreativitas.
h) Membantu perkembangan aspek kognitif.
Menurut Simanjuntak (2008) mengatakan bahwa semua orang menyukai cerita
yang baik., baik dia kaya atau miskin, berpangkat atau rakyat jelata, orang dewasa ataupun
anak-anak, semuanya menyukai cerita. Cerita merupakan alat yang ampuh untuk
menyampaikan pengajaran, pesan maupun teguran. Namun demikian, cerita tidak terlepas dari
segi inteleknya karena cerita juga berfungsi untuk memberi informasi. Melalui cerita
seseorang akan mempelajari hal-hal, situasi, dan tempat-tempat yang belum pernah dijumpai
sebelumnya.
Menurut Bunanta (2009) menyatakan ada berbagai konsep storytelling yang dapat
digunakan untuk mengajak anak membaca. Konsep storytelling dan bermain, storytelling
sambil bermain musik, mengadakan festival storytelling dengan konsep pementasan teater dari
anak untuk anak, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya konsep yang dapat diusung,
storyteller atau pencerita dapat menampilkan cerita secara menarik dan kreatif sehingga
siswa tidak merasa bosan. Belajar sambil bermain adalah suatu hal yang tidak pernah lepas
dari seorang anak, hal inilah yang harus diingat oleh pencerita.
Menurut Asfandiyar (2007) storytelling merupakan suatu proses kreatif anak-anak
yang dalam perkembangannya, senantiasa mengaktifkan bukan hanya aspek intelektual saja
tetapi juga aspek kepekaan, kehalusan budi, emosi, seni, daya berfantasi, dan imajinasi anak
yang tidak hanya mengutamakan kemampuan otak kiri tetapi juga otak kanan. Berbicara
mengenai storytelling, secara umum semua anak-anak senang mendengarkan storytelling, baik
anak balita, usia sekolah dasar, maupun yang telah beranjak remaja bahkan orang dewasa.
Dalam menyampaikan storytelling ada berbagai macam jenis cerita yang dapat
dipilih oleh pendongeng untuk didongengkan kepada audience. Sebelum acara storytelling
dimulai, biasanya pendongeng telah mempersiapkan terlebih dahulu jenis cerita yang akan
disampaikan agar pada saat mendongeng nantinya dapat berjalan lancar.
Dalam hal ini, penulis menyebut bercerita atau storytelling sebagai tuturan tentang
kisah fiktif dan nyata. Sementara itu, mendongeng yang merupakan bagian dari cerita adalah
menuturkan cerita fiktif seperti fabel, kisah, atau legenda. Dongeng itu intinya hanya di
kekuatan kata-kata. Dalam kasus penelitian yang dilakukan ini, jenis storytelling yang
digunakan adalah cerita yang mempunyai misi pendidikan. Storytelling disini bukan hanya
berfungsi sebagai sebagai hiburan semata tetapi juga memiliki muatan pendidikan di
dalamnya.
Jenis jenis storytelling
Menurut Asfandiyar (2007), berdasarkan isinya storytelling dapat digolongkan ke
dalam berbagai jenis. Namun, dalam hal ini, peneliti membatasi jenis tersebut dalam:
1) Storytelling Pendidikan
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Dongeng pendidikan adalah dongeng yang diciptakan dengan suatu misi pendidikan bagi
dunia anak-anak. Misalnya, menggugah sikap hormat kepada orang tua
2) Fabel
Fabel adalah dongeng tentang kehidupan binatang yang digambarkan dapat bicara
seperti manusia. Cerita-cerita fabel sangat luwes digunakan untuk menyindir perilaku
manusia tanpa membuat manusia tersinggung. Misalnya; dongeng kancil, kelinci, dan
kura-kura.
c. Manfaat storytelling
Berbicara mengenai storytelling sungguh banyak manfaatnya. Tak hanya bagi
anak-anak tetapi juga bagi orang yang mendongengkannya. Menurut Hibana (dalam
Kusmiadi, 2008), manfaat dari kegiatan mendongeng ini antara lain adalah:
1) Mengembangkan fantasi, empati dan berbagai jenis perasaan lain.
2) Menumbuhkan minat baca.
3) Membangun kedekatan dan keharmonisan.
4) Media pembelajaran.
Adapun manfaat lain bagi anak dengan mendongeng antara lain adalah:
1) Mengembangkan daya pikir dan imajinasi anak.
2) Mengembangkan kemampuan berbicara anak.
3) Mengembangkan daya sosialisasi anak.
4) Sarana komunikasi anak dengan orangtuanya.
5) Media terapi anak-anak bermasalah.
6) Mengembangkan spiritualitas anak.
7) Menumbuhkan motivasi atau semangat hidup.
8) Menanamkan nilai-nilai dan budi pekerti.
9) Membangun kontak batin antara pendidik dengan murid.
10) Membangun watak-karakter.
11) Mengembangkan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), sosial, dan aspek
konatif (penghayatan).
Selain itu, menurut Mubarok (2008) ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh
dengan bercerita, antara lain:
1) Sebagai saran untuk menyampaikan nasehat dan contoh suri tauladan dari khasanah
cerita-cerita islami.
2) Membentuk perilaku yang baik sesuai misi yang terkandung di dalamnya
3) Menyampaikan ajaran agama terutama islam, baik sejarah Islam, Kisah Nabi dan Rasul,
orang-orang sholeh dan sebagainysa.
4) Sebagai sarana hiburan yang sederhana, efektif dan menarik.
Sedangkan untuk pemilihan cerita, kita bisa memilih cerita dengan kriteria sebagai
berikut:
1) Mengandung unsur-unsur islami dan pendidikan.
2) Mengandung nasehat-nasehat dan contoh suri tauladan dan akhlaq yang mulia.
3) Cerita tersebut tidak merusak perkembangan kepribadian anak.
4) Berikan suasana yang menarik ketika menyampaikan cerita (gembira, sedih atau marah
dan sebagainya).
5) Pikirlah bahan-bahan cerita seperti kisah-kisah Nabi dan Rasul, kisah sahabat, tabi'in dan
orang-orang soleh, dongeng yang berisi suri tauladan, atau dari cerpen dan novel yang
membangun kepribadian anak.
Media Power Point
a. Pengertian Power Point
Microsoft Power Point adalah program komputer yang dikhususkan untuk presentasi.
Microsoft Power Point ini merupakan pengembangan dari microsoft lainnya. Aplikasi Microsoft
Power Point ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin sebagai
presentator untuk perusahaan bernama Forethought, Inc yang kemudian mereka ubah namanya
menjadi Power Point.
Pada 1987, Power Point versi 1.0 dirilis dan komputer yang didukungnya adalah Apple
Macintosh. Power Point kala itu masih menggunakan warna hitam/putih, yang mampu
membuat halaman teks dan grafik untuk transparasi overheadprojector (OHP). Setahun
kemudian, versi baru dari Power Point muncul dengan dukungan warna, setelah Macintosh
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berwarna muncul ke pasaran. (Aqila Smart, 2012: 65). Microsoft pun mengakuisisi Forethought,
Inc dan tentu saja perangkat lunak Power Point dengan harga kira-kira 14 juta dolar pada 31
Juli 1987. Pada tahun 1990, versi Microsoft Windows dari Power Point (versi 2.0) muncul ke
pasaran, mengikuti jejak Microsoft Windows 3.0. Sejak tahun 1990, Power Point telah menjadi
bagian standar yang tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office System
(kecuali Basic Edition).
Versi terbaru adalah Microsoft Office Power Point 2007 (Power Point 12), yang
diliris pada November 2006, merupakan sebuah lompatan yang cukup jauh dari segi antar
muka pengguna dan kemampuan grafik yang ditingkatkan. Selain itu, dibandingkan dengan
format data sebelumnya yang merupakan data biner dengan ekstensi. Power Point versi ini
menawarkan format data XML dengan ekstensi. (Aqila Smart, 2012: 66).
b. Fitur-Fitur Media Power Point
Penggunaan fitur-fitur media power point tentunya akan memberikan tambahan nilai
estetika. Dimana dengan menggunakan fitur-fitur ini diharapkan presentasi akan menjadi lebih
hidup. Dalam KBM siswa tertarik dahulu mengenai tampilan power point sehingga
memungkinkan untuk memperhatikan apa yang diajar oleh guru dan menurut Erlina (2009: 2),
membantu guru dalam menyajikan dan memperjelas materi pelajaran dengan kegiatan yang
variatif dan suasana yang tidak membosankan. Dengan demikian, siswa akan lebih termotivasi
untuk belajar dan lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru.
Berbagai ragam fitur-fitur media power point yang bisa dipilih yaitu pemberian grafik
dan gambar, teks, foto, suara, menyisipkan word art, mengatur model transisi ketika terjadi
peralihan dari satu slide ke slide berikutnya, menambahkan pola, mengatur warna teks,
memberi bayangan, membuat chart dan bagan organisasi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai
beberapa cara untuk penggunaan berbagai fitur-fitur media power point.
c. Kelebihan Penggunaan Media Power Point
Secara umum kelebihan penggunaan media power point dalam KBM adalah sebagai
berikut:
1) Menyampaikan materi pelajaran dapat diseragamkan.
2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik.
3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif.
4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga.
5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.
6) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi yang disampaikan guru dan
proses belajar. (Etin Solihatin, 2012: 186-188).
7) Untuk mengoptimalkan kualitas belajar.
8) Less administrative papers.
9) Alternatif media belajar. (Daryanto, 2012: 34).
10) Setiap komputer pasti ada Microsoft Office sehingga bisa dipastikan presentasi
menggunakan Microsoft Power Point bisa dilakukan di mana saja.
11) Program ini jauh lebih stabil karena diproduksi oleh perusahaan yang melahirkan
operating sistem Windows.
12) Diantara semua program atau media presentasi, bisa dikatakan Power Point
merupakan media yang lebih canggih atau keren dibandingkan dengan yang lain.
13) Program ini sangat fleksibel. Sistem data-entry-nya memungkinkan presentator dapat
menggantinya dengan mudah bila keadaan darurat. Dengan demikian, presentator tidak
perlu sepenuhnya bergantung pada desainer atau takut background materinya sama dengan
pembicara lain.
14) Penggunaan power point cukup mudah dengan banyak fitur dan templates. (Aqila Smart,
2012: 67-68).

METODE
Tempat penelitian ini beralamat di focus independent school yang beralamat di jl. KS Tubun
No.27, Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa tengah. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan pada
bulan April 2018. Objek penelitian ini yaitu siswa primary 5 sd focus independent school. Penelitian ini
menggunakan metode Kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif. Penelitian ini
dilakukan dengan mengadakan wawancara pada siswa primary 5 sd focus independent school setelah
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dilakukannya kegiatan penanaman melalui storytelling. Dalam penelitian ini peneliti melakukan
penelitian mengenai penanaman karakter siwa melalui storytelling dalam menghadapi era distrupsi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Guru menerapkan storytelling dengan menceritakan beberapa cerita rakyat nusantara, yaitu Timun
Mas, Roro Jonggrang, Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih. Nilai-nilai karakter anak
yang dikembangkan melalui storytelling yaitu:
1. Religius
Nilai religius dalam storytelling yang disampaikan kepada siswa Primary 5 adalah cerita
rakyat yang berjudul―Timun Mas‖, berikut kutipan ceritanya:
―Once upon a time, An old widow named Mbok Sirni lived alone in his hut. The hut was
located in the forest. Her husband left her without having any children. Though, no husband
beside her, Mbok Sirni still hoped for having a child. She prayed everyday with full of hope
that someone could give her a child one day. Therefore, she would not feel lonely anymore.‖
Nilai religius dalam cerita ini adalah keberimanan Mbok Sirni terhadap Tuhan yang Maha Esa yang
diwujudkan dalam perilaku berdoa memohon kehadiran seorang anak. Nilai karakter religius yang
ditunjukkan Mbok Sirni diwujudkan dalam sikap pasrah dan ketulusan bahwa meskipun sepeninggal
suaminya, dia masih mempunyai harapan bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan, perwujudan nilai religius ditunjukkan siswa
melalui usaha untuk tekun dan berdoa dalam mengahdapi UAS yang akan terlaksana pada akhir
bulan Mei. Ketakutan terbesar beberapa siswa adalah jika mereka tidak dapat nai kelas VI.
2. Nasionalis
Nilai karakter nasionalis dalam storytelling yang disampaikan kepada siswa Primary 5 adalah cerita
rakyat yang berjudul ―Roro Jonggrang‖, berikut kutipan ceritanya:
―Once upon a time, Prabu Damar Moyo, a king of Pengging kingdom has a son named Raden
Bandung Bondowoso. He was powerful and very strong. He was a good leader and
commander that always won in every battle. As a consequence, Pengging became the most
prosperous and powerful kingdom.‖
Nilai nasionalis dalam kutipan cerita ini adalah merupakan cara berbuat yang menunjukkan
kesetiaan pangeran Raden Bandung Bondowoso terhadap kerajaannya. Dia mampu menempatkan
kepentingan kerajaan di atas kepentingan pribadi. Sikap nasionalis dibuktikan dengan
kemenangannya di setiap pertempuran sehingga kerajaan Pengging menjadi kerajaan yang kuat dan
makmur. Implementasi, sikap nasionalis ditunjukkan siswa dengan berupaya untuk menyukai dan
berpartisipasi aktif selama pelajaran yang menggunakan Bahasa Indonesia, yaitu PKn, IPS, dan
Bahasa Indonesia. Beberapa siswa berpendapat bahwa mereka akan memilih tujuan berlibur yang
ada di Indonesia untuk libur akhir semester.
3. Integritas
Nilai karakter integritas dalam storytelling yang disampaikan kepada siswa Primary 5 adalah cerita
rakyat yang berjudul ―Lutung Kasarung‖, berikut kutipan ceritanya:
―At the end, Purbararang decided to give up. She could accept Purbasari as the queen, and
also confessed everything she had done. ―Please don‘t punish me. Please forgive me,‖
Purbararang said, asking for forgiveness. Instead of being angry, Purbasari smiled. ―I forgive
you, sis,‖ she said. Soon after, Purbasari become queen. Beside her was the handsome prince,
the former monkey known as Lutung Kasarung.‖
Adapun nilai karakter integritas ditunjukkan oleh Purbasari melalui komitmen dan kesetiaan
terhadap nilai-nilai moral yang dijunjungnya. Meskipun kakaknya, Purbararang berbuat jahat
kepadanya, Purbasari mampu untuk menunjukkan keteladanan seorang adik yang mengasihi
saudarinya dengan tulus hati memaafkan perbuatan kakaknya. Melalui cerita ini, siswa berpendapat
bahwa mereka sudah memaafkan teman mereka yang berbuat salah meskipun terkadang mereka
melakukan kesalahan yang sama.
4. Mandiri
Nilai kemandirian dalam storytelling yang disampaikan kepada siswa Primary 5 adalah cerita rakyat
yang berjudul ―Timun Mas‖, berikut kutipan ceritanya:
―The giant chased after Timun Mas as she run as fast as she could. When she remembered
that Mbok Sirni gave her the four objects, Timun Mas threw the first object, (a cucumber
seed). Magically, the cucumber seed could turn to very thick cucumbers. The cucumbers that
grew looked juicy and fresh. The giant‘s attention was distracted. The giant choose to stop
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5.

and ate those cucumbers greedily. Though, those cucumbers did not make the giant satisfied.
Suddenly, the giant realized that he was being fooled. The giant kept running and trying to
chase Timun Mas over again.‖
Sikap dan perilaku yang ditunjukkaan dalam cerita tersebut adalah keberanian untuk menghadapi
raksasa seorang diri berbekal benda yang diberikan oleh ibunya. Timun Mas menunjukkan usaha
agar bisa tetap hidup dan kembali bersama ibunya. Siswa menunjukkan kekaguman mereka terhadap
sosok Timun Mas. Setelah selesai bercerita, guru menjelaskan bahwa setiap anak akan menghadapi
raksasa mereka sendiri. Raksasa tersebut dianalogikan segala sesuatu yang menghambat cita-cita
mereka. Ketika dimintai pendapat siswa dapat menyebutkan bahwa rasa malas, mudah menyerah
serta ketagihan bermain gawai merupakan raksasa yang mereka hadapi. Mereka belajar bahwa jika
ingin mencapai cita-cita, mereka harus berani untuk melawan raksasa.
Gotong royong
Nilai gotong-royong dalam storytelling yang disampaikan kepada siswa Primary 5 adalah cerita
rakyat yang berjudul ―Bawang Merah dan Bawang Putih‖, berikut kutipan ceritanya:
―Bawang Putih nodded her head and decided to go to the old lady‘s house that was located
not far from the river. She was surprised seeing the house. It was very dirty and messy. Then,
she decided to stay for a few days with the old lady to help her to do the chores. Bawang
Putih helped the old lady by cleaning house, washing the old lady‘s clothes and even cooking
for her. The old lady was pleased. After a few days passed, Bawang Putih told the old lady
that she wanted to go home. She stated that she was frightened of her stepmother.‖
Nilai karakter gotong royong dalam cerita ini dicerminkan melalui tindakan tolong-menolong
kepada orang yang memerlukan bantuan. Bawang putih menunjukkan sikap mengharagai orang
yang lebih tua dengan membantu membersihkan rumah seorang nenek, mencuci bahkan
memasakkan makanan bagi nenek tersebut. Di dalam cerita tersebut, bawah putih tidak mempunyai
hubungan darah dengan nenek tersebut. Meskipun demikian, bawang putih menunjukkan sikap yang
tulus untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan. Selesai bercerita, siswa diajak untuk
melakukan refleksi mengenai bentuk perhatian yang mereka berikan terhadap kakek dan neneknya.
Pada pertemuan selanjutnya masing-masing anak diminta menceritakan tentang profil kakek dan
nenek mereka. Siswa juga diarahkan untuk dapat melakukan sikap gotong royong terhadap orang
yang lebih tua, seperti orang tua, guru dan staff di sekolah. Refleksi terakhir, siswa diminta untuk
menuliskan refleksi gotong royong yang sudah mereka lakukan selama satu minggu.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode storytelling efektif untuk menanamkan nilai
karakter siswa kelas V siswa SD Focus Independent School. Pemilihan cerita rakyat terbukti tepat
digunakan untuk membantu peningkatan wawasan nusantara berbasis Pancasila. Metode storytelling
dapat digunakan untuk mewujudkan nilai karater religius, nasionalisme, integritas, kemandirian dan
kegotongroyongan.
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ABSTRAK
Pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya masih menggunakan pendekatan teacher centered,
kurangnya partisipasi dan aktivitas membaca siswa di kelas dapat menjadi salah satu faktor kurang
optimalnya pemahaman bacaan pada siswa. Kurang optimalnya pemahaman siswa khususnya siswa
sekolah dasar, umumnya terlihat saat siswa belum mampu untuk membuat pertanyaan maupun menjawab
pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks bacaan. Tujuan dari penulisan ini, yaitu mendeskripsikan
Reciprocal Teaching dalam peningkatan keterampilan membaca pemahaman. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu analisis dan sintesis. Hasil dari kajian dalam penulisan ini adalah keempat
langkah Reciprocal Teaching yang berfokus untuk mencari makna akan mendukung siswa meningkatkan
dan mengembangkan pemahamannya. Pembelajaran ini juga mendukung siswa untuk berdiskusi,
berdialog yang akan mengembangkan keterampilan berbahasanya. Memprediksi, bertanya,
mengklarifikasi, dan meringkas dapat memperluas kemampuan siswa untuk menginterpretasikan data,
memahami teks yang kompleks, dan mengembangkan keterampilan mencari, mengatur, dan merekam
informasi mengenai topik yang dapat dijadikan sebagai tulisan. Diharapkan pendidik maupun calon
pendidik dapat menjadikan Reciprocal Teaching sebagai salah satu alternatif pengajaran, khususnya
pembelajaran membaca pemahaman di kelas.
Kata kunci: keterampilan membaca, membaca pemahaman, reciprocal teaching
PENDAHULUAN
Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang vital dalam pendidikan di Indonesia. Pembelajaran
Bahasa Indonesia mempunyai peran untuk mengarahkan, membimbing, dan membantu peserta didik agar
memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan. Sebagaimana yang tertuang
dalam BSNP tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (2006: 120) yang
menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar atau yang
sederajat adalah agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai
dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis.
Melalui pembelajaran Bahasa Indonesia, diharapkan mampu membantu peserta didik untuk
mengenal dirinya, budayanya, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat,
dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. Tarigan
(2015: 1) mengatakan bahwa kompetensi berbahasa mencakup empat keterampilan yaitu keterampilan
menyimak/mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis.
Keempat keterampilan tersebut dikategorikan dalam dua sifat, yaitu reseptif dan produktif. Keterampilan
yang bersifat reseptif, yaitu menyimak dan membaca, sedangkan keterampilan yang bersifat produktif,
yaitu berbicara dan menulis.
Keterampilan berbahasa yang diharapkan mampu dikuasai oleh siswa, salah satunya adalah
membaca. Membaca dapat membuat kita tahu segala hal karena dari membaca kita dapat menemukan
informasi-informasi yang bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan baru yang dapat
meningkatkan kecerdasan. Seperti yang dikemukakan oleh Ampuni (Ahmad, Ngatman, dan Salimi, 2017)
bahwa membaca merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam kehidupan manusia, aktivitas membaca
menjadi sarana yang dibutuhkan oleh hampir semua bidang kehidupan.
Salah satu jenis keterampilan membaca yang perlu dikuasai oleh siswa, adalah keterampilan
membaca pemahaman. Pembelajaran membaca pemahaman perlu difokuskan pada aspek kemampuan
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memahami isi bacaan (Dalman, 2014: 8). Oleh sebab itu, dalam pembelajaran membaca pemahaman
siswa perlu dilatih secara intensif untuk memahami teks bacaan.
Pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya masih menggunakan pendekatan teacher
centered, kurangnya partisipasi dan aktivitas membaca siswa di kelas dapat menjadi salah satu faktor
kurang optimalnya pemahaman bacaan pada siswa. Selain itu, kurangnya melibatkan siswa dalam proses
pembelajaran, akan membuat siswa mudah merasa jenuh. Kurang optimalnya pemahaman siswa
khususnya siswa sekolah dasar, umumnya siswa masih belum mampu untuk membuat pertanyaan
maupun menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks bacaan. Seperti yang terlihat pada
penelitian Ahmad, Ngatman, dan Salimi (2017) bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa masih
belum terlihat optimal dikarenakan guru berperan penuh dalam proses pembelajaran dan penyampaian
materi.
Penilaian tiga tahunan atas budaya literasi 72 negara melalui Program for International Students
Assessment yang dilansir oleh nasional.kompas.com (30/04/2017), indeks literasi sains dan matematika
mengalami peningkatan masing-masing 21 dan 11 poin dari tahun 2012 ke 2015. Sedangkan literasi
membaca hanya mengalami peningkatan 1 poin, yaitu 396 pada tahun 2012 menjadi 397 di tahun 2015.
Dikemukakan bahwa salah satunya siswa harus terampil menangkap makna yang tersaji dalam paragraf
dan mampu mengemas tautan makna antarteks.
Berdasarkan data-data yang telah ditemukan, masih perlu adanya pengembangan strategi agar
keterampilan membaca pemahaman siswa dapat menjadi lebih baik. Strategi yang bisa menjadi alternatif
untuk membuat keterampilan membaca pemahaman siswa menjadi lebih baik, yaitu dengan menerapkan
strategi Reciprocal Teaching. Reciprocal Teaching adalah strategi yang memfokuskan pembelajaran pada
diskusi dengan empat langkah yang dilaksanakan oleh siswa agar menjadi pembaca yang baik, yaitu (1)
memprediksi, (2) mempertanyakan, (3) mengklarifikasi, dan (4) meringkas (Oczkus, 2013). Diskusi yang
menjadi fokus dalam pembelajaran diharapkan mampu membuat siswa lebih berpartisipasi dalam
pembelajaran membaca yang berdampak pada peningkatan keterampilan membaca pemahamannya.
Berdasar pada uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan pada langkah-langkah
Reciprocal Teaching yang dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Tujuan dari penulisan
ini, yaitu mendeskripsikan Reciprocal Teaching sebagai strategi untuk meningkatkan keterampilan
membaca pemahaman.
METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta
mengelola bahan penelitian (Zed, 2008:3). Data yang digunakan berasal dari buku kepustakaan, jurnal,
maupun artikel ilmiah yang berisikan tentang konsep yang akan diteliti. Sumber referensi yang digunakan
yaitu yang berkaitan dengan strategi Reciprocal Teaching dan keterampilan membaca pemahaman.
Analisis data menggunakan data pokok atau data primer dari sumber referensi dan mengaitkannya dengan
penelitian-penelitian yang terdahulu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian dalam penulisan ini terfokus pada strategi aktif yang digunakan oleh pembaca untuk
meningkatkan keterampilan membaca pemahaman.
Keterampilan Membaca Pemahaman
Membaca adalah suatu keterampilan yang bersifat reseptif, yaitu pembaca menerima pesan atau
informasi yang disampaikan oleh penulis melalui teks bacaan (Dalman, 2014: 8). Finochiaro dan Bonomo
mengatakan bahwa membaca adalah memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahan tertulis
(Tarigan, 2015: 9).
Membaca pemahaman merupakan keterampilan membaca yang tingkatannya lebih tinggi
daripada membaca permulaan. Dalman (2014: 87) menyatakan bahwa membaca pemahaman adalah
membaca secara kognitif (membaca untuk memahami) dan di tuntut mampu memahami isi bacaan.
Turner (Somadayo, dkk., 2013) mengungkapkan bahwa pembaca dapat dikatakan memiliki
pemahaman yang baik dari bahan bacaan yang dibacanya jika pembaca dapat (1) mengenali kata-kata
atau kalimat dalam bacaan dan mengetahui maknanya, (2) menghubungkan pengetahuan sebelumnya
dengan pengetahuan baru yang didapat dari kegiatan membaca, (3) memahami keseluruhan secara
kontekstual, dan (4) membuat kesimpulan pada isi bahan bacaan berdasarkan bacaannya.
Pemahaman terhadap bacaan terletak pada bacaan itu sendiri, pemahaman yang berkembang
berasal dari interaksi antara teks dan tanggapan pembaca terhadap teks tersebut (Clarke, dkk., 2014: 2).
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Al Odwan (2012) keterampilan membaca pemahaman adalah sebuah proses untuk memecahkan kode
melalui pengembangan kata dan belajar memahami isi suatu teks.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disintesiskan bahwa keterampilan membaca
pemahaman merupakan kegiatan membaca secara kognitif untuk memperoleh informasi, memahami
makna dari suatu bacaan, dan menanggapi isi suatu bacaan.
Tujuan Membaca Pemahaman
Anderson (Somadayo, 2011: 12) menyatakan bahwa tujuan membaca pemahaman ada enam,
meliputi: (1) membaca untuk memperoleh rincian-rincian dan fakta-fakta, (2) membaca untuk
mendapatkan ide pokok, (3) membaca untuk mendapatkan urutan organisasi teks, (4) membaca untuk
mendapatkan kesimpulan, (5) membaca untuk mendapatkan klasifikasi, (6) membaca untuk membuat
perbandingan atau pertentangan.
Dalman (2014: 87) berpendapat bahwa membaca pemahaman bertujuan untuk memahami isi
suatu bacaan dan menyampaikannya dengan menggunakan bahasa sendiri baik secara lisan maupun
tulisan.
Nutall menyatakan bahwa tujuan membaca pemahaman adalah bagian dari proses membaca
pemahaman itu sendiri. Hal itu ditandai saat pembaca memahami pesan dan makna yang ada dalam
sebuah teks bacaan yang telah ia baca. Selanjutnya, pesan atau makna yang disampaikan bisa dalam
bentuk informasi maupun pengetahuan (Somadayo, dkk., 2013).
Tujuan membaca pemahaman pada dasarnya adalah untuk memahami isi suatu bacaan,
memperoleh informasi, mendapatkan klarifikasi, dan untuk membuat perbandingan atau pertentangan
yang kemudian dapat disampaikan kepada orang lain secara lisan maupun tulisan.
Reciprocal Teaching
Reciprocal Teaching adalah strategi yang memfokuskan pembelajaran pada diskusi dengan
empat langkah yang dilaksanakan oleh siswa agar menjadi pembaca yang baik, yaitu (1) memprediksi, (2)
mempertanyakan, (3) mengklarifikasi, dan (4) meringkas. Guru meminta siswa untuk mengambil alih
peran sebagai prediktor, penanya, penjawab, dan peringkas ketika mereka membaca teks bacaan (Oczkus,
2013).
Reciprocal Teaching melibatkan seorang guru dan siswa. Siswa secara bergantian memimpin
diskusi berdasarkan bagian-bagian dalam teks bacaan. Guru memodelkan dan mendemonstrasikan empat
kegiatan yang digunakan siswa ketika mereka membaca teks, bertanya, klarifikasi, dan prediksi. Siswa
didorong untuk berpartisipasi semampu mereka, guru hanya memberikan bimbingan, arahan, dan umpan
balik yang sesuai pada tiap tingkatan siswa (Miller, Miller, & Rosen, 2014).
Al-Harby (2016) mengatakan bahwa Reciprocal Teaching adalah salah satu metode terbaik
untuk mengembangkan pencapaian siswa. Reciprocal Teaching merupakan teknik yang bergantung pada
kerja sama, partisipasi aktif dan efektif antarsiswa, dan berdiskusi. Peran guru sebagai pendukung siswa
untuk belajar secara mandiri guna memenuhi tujuan mereka.
Al-Gamal mendefinisikan Reciprocal Teaching sebagai kegiatan pembelajaran berdasarkan
dialog antara guru dan siswa atau antarsiswa itu sendiri, dan teks yang digunakan dibagi menjadi
beberapa bagian untuk kepentingan pencapaian pemahaman yang lebih efektif. Kegiatannya dimulai dari
merangkum isi bacaan, mengajukan pertanyaan berdasarkan isi teks, menanyakan kesulitan dari
keseluruhan isi teks, dan akhirnya siswa mampu memprediksi ide-ide yang mungkin disajikan dalam teks
tersebut (Al Harby, 2016).
Reciprocal Teaching adalah metode pemahaman bacaan yang dilakukan oleh sekelompok siswa
yang secara kolaboratif menerapkan empat strategi membaca, yaitu mempertanyakan, mengklarifikasi,
meringkas, dan memprediksi untuk mencari makna dari suatu bacaan (Tarchi & Pinto, 2016).
Berdasar pada pendapat-pendapat yang telah dikemukakan, dapat disintesiskan bahwa
Reciprocal Teaching merupakan kegiatan pembelajaran yang berfokus pada interaksi antara guru dan
siswa, siswa dengan siswa agar lebih memahami isi teks bacaan melalui langkah-langkah membaca
ringkasan teks, membuat pertanyaan berdasarkan teks, menjawab pertanyaan berdasarkan teks, dan
memprediksi bahasan dalam teks.
Langkah-langkah Reciprocal Teaching
Reciprocal Teaching merupakan kegiatan pembelajaran untuk memahami isi bacaan dengan
empat langkah. Al Harby (2016) menjelaskan keempat langkah Reciprocal Teaching, yaitu:
1. Summarizing (Meringkas)
Pada langkah ini, siswa melibatkan kemampuan intelektualnya untuk memproses bacaan dan
mendapatkan inti bacaan serta menyajikannya dengan tepat. Siswa menyortir apa yang penting dari
isi bacaan dan apa yang kurang penting, siswa menyajikan ide pokok atau gagasan utama dengan
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bahasanya sendiri. Hal ini dilakukan setelah guru memberi contoh meringkas bacaan untuk
menentukan ide-ide pokok dan menemukan kaitan atau hubungan antar ide-ide pokok tersebut. Pada
langkah ini siswa dituntut untuk mengkritisi dan menganalisis bacaan.
2. Generating Question (Membuat Pertanyaan)
Pada tahap ini, siswa akan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan. Mereka
membuat pertanyaan untuk diri mereka sendiri dan untuk teman-teman mereka. Jawaban dari
pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diselesaikan saat diskusi kelompok. Saat membuat pertanyaan
siswa dapat menggunakan kata tanya sebagai acuannya, seperti siapa, dimana, apa, kapan, mengapa,
dan bagaimana.
3. Clarifying Stage (Mengklarifikasi)
Pada tahap ini, akan terlihat pemahaman siswa terhadap isi bacaan. Untuk membantu siswa
menemukan jawaban dari pertanyaannya, dapat memanfaatkan konteks untuk memperjelas
maknanya, menentukan jenis kalimat apa, dan memanfaatkan kamus untuk mencari arti. Guru
meminta siswa untuk menggarisbawahi kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang masih belum
dipahami dan meminta siswa untuk membacakannya secara lisan dan kemudian guru menjelaskan
dan memberi klarifikasi mengenai kesulitan siswa.
4. Predicting Stage (Memprediksi)
Memprediksi berkaitan dengan deskripsi ide-ide pokok sebelumnya. Semakin tepat uraiannya
maka semakin akurat prediksinya. Pembaca yang memprediksi isi bacaan sebelum membaca
keseluruhan teks dapat membantu mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan data baru yang akan
diperoleh. Pembaca dapat mengingat informasi, kata-kata, makna, konsep dalam bacaan.
Tidak jauh berbeda, Palincsar & Brown (1984) juga mengemukakan empat langkah Reciprocal
Teaching, yaitu: (1) Summarizing, (2) Questioning, (3) Clarifying, dan (4) Predicting. Meminta pembaca
untuk meringkas bagian teks akan mengalokasikan sebagian besar perhatian pembaca pada konten utama
suatu bacaan. Mengarahkan pembaca untuk membuat pertanyaan berdasarkan isi bacaan juga dapat
membuat pembaca lebih konsentrasi pada ide-ide pokok dalam bacaan. Melibatkan siswa dalam proses
klarifikasi akan membuat siswa lebih kritis saat membaca. Mengajak siswa untuk memprediksi isi bacaan
juga mampu membuat siswa mampu menggambarkan kejadian atau peristiwa yang akan diceritakan
dalam teks bacaan dan menguji kemampuan mereka dalam hal menyimpulkan.
Oczkus (2013) mengemukakan bahwa ada empat langkah dalam penerapan Reciprocal Teaching,
berbeda urutan dengan sebelumnya namun tetap terfokus pada empat kegiatan tersebut. Urutan langkah
Reciprocal Teaching menurut Oczkus adalah predict, question, clarify, dan summarize.
1. Predict (Memprediksi)
Siswa menarik kesimpulan dan menggunakan data-data yang ditemukan dalam teks bacaan
saat kegiatan membaca.
2. Question (Bertanya)
Siswa bertanya dan menjawab pertanyaan untuk memahami teks. Siswa menggunakan
berbagai sumber untuk membantunya menjawab pertanyaan.
3. Clarify (Mengklarifikasi)
Siswa menggunakan keterampilan analisisnya untuk mengklarifikasi jawabannya. Siswa juga
menggunakan teks untuk mengkonfirmasi atau mengoreksi diri, dan apabila diperlukan mereka
membaca ulang teks bacaan.
4. Summarize (Meringkas)
Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dan detail-detail dalam paragraf. Mereka juga dapat
membandingkan keseluruhan struktur teks dan menemukan tema dari suatu bacaan.
Langkah-langkah Reciprocal Teaching pada dasarnya ada empat, yaitu predicting (memprediksi),
questioning (membuat pertanyaan), clarifying (mengklarifikasi), dan summarizing (meringkas).
Peningkatan Membaca Pemahaman Melalui Reciprocal Teaching
Membaca pemahaman merupakan suatu proses bagi seseorang untuk memahami apa yang ia
baca. Keterampilan membaca pemahaman menurut penelitian Laily (2014) bukanlah keterampilan yang
dimiliki secara turun temurun, melainkan hasil proses belajar mengajar yang dilakukan dengan tekun dan
terlatih.
Blake (2014) mengungkapkan cara untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman
yaitu dengan; (1) banyak melakukan latihan; (2) memilih strategi belajar yang tepat; (3) mengerjakan
sesuatu secara bertahap; (4) berada di lingkungan yang kondusif; dan (5) melakukan permainan yang
melibatkan otak. Kemampuan multi-tasking menurut Blake hanya akan mempertahankan pemahaman
dalam jangka waktu pendek, berbeda jika kita melakukan sesuatu secara bertahap dan menyelesaikan
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masalah satu persatu, hal itu akan membuat pemahaman yang kita dapatkan bertahan dalam jangka waktu
yang panjang.
Membaca terutama membaca pemahaman merupakan keterampilan yang dapat ditingkatkan dari
hasil proses belajar yang dilakukan secara tekun dan terlatih serta menggunakan strategi belajar yang
tepat dan melakukan permainan yang melibatkan otak. Cara-cara tersebut terdapat pada langkah-langkah
pembelajaran Reciprocal Teaching, seperti yang diketahui bahwa langkah-langkah Reciprocal Teaching
ada empat, yaitu predicting, questioning, clarifying, dan summarizing.
1. Predicting (Memprediksi)
Prediksi memberikan peluang bagi pembaca untuk menemukan hubungan di antara
pengetahuan sebelumnya dengan data baru yang ditemukan dalam teks. Tahap ini juga
memungkinkan pembaca untuk membaca ulang teks. Dengan memprediksi akan membuat siswa
memiliki kemampuan memprediksi yang kontinu sesuai dengan data yang mereka temukan,
keterampilan membedakan hasil yang relatif mungkin dari yang kurang mungkin, dan keterampilan
menanggulangi prediksi yang mempengaruhi akuratnya sebuah prediksi.
2. Questioning (Bertanya)
Tahap bertanya menurut Kawthar (Al Harby, 2016) mampu meningkatkan prestasi siswa,
terutama bagi siswa yang cukup hiperaktif dan siswa yang memiliki gangguan aktivitas. Bertanya
dengan menggunakan kartu pertanyaan akan menarik perhatian siswa untuk berpikir kritis. Siswa
akan belajar bagaimana memilih informasi, merumuskannya, dan bagaimana cara menjawab
pertanyaan. Siswa juga akan berkonsentrasi pada gagasan utama teks bacaan.
3. Clarifying (Mengklarifikasi)
Klarifikasi membantu siswa untuk menemukan dan menjelaskan bagian kata dalam teks
bacaan yang tidak jelas atau tidak dimengerti. Siswa akan belajar menemukan cara untuk
menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ditemuinya.
4. Summarizing (Meringkas)
Membuat rangkuman atau meringkas dapat membantu siswa menemukan gagasan utama dari
teks dan mengintegrasikan pengetahuan sebelumnya dengan informasi-informasi baru yang
diperolehnya. Meringkas membutuhkan ingatan atas apa yang telah dibacanya, hal ini dapat
mengintegrasikan pengetahuan siswa yang sebelumnya dengan teks bacaan. Siswa dituntut untuk
analitis dalam menyaring informasi teks bacaan dan menyingkirkan informasi yang kurang relevan
dalam teks bacaan. Seperti yang dikatakan oleh Al Harby (2016) bahwa tahap summarizing dapat
mempengaruhi siswa untuk berpikir kritis dan analis.
Keempat langkah Reciprocal Teaching tersebut berfokus untuk mencari makna yang akan
mendukung siswa meningkatkan dan mengembangkan pemahamannya. Pembelajaran ini juga
mendukung siswa untuk berdiskusi, berdialog yang akan mengembangkan keterampilan berbahasanya.
Memprediksi, bertanya, mengklarifikasi, dan meringkas dapat memperluas kemampuan siswa untuk
menginterpretasikan data, memahami teks yang kompleks, dan mengembangkan keterampilan mencari,
mengatur, dan merekam informasi mengenai topik yang dapat dijadikan sebagai tulisan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, didapat simpulan sebagai berikut:
1. Keterampilan membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca secara kognitif untuk
memperoleh informasi, memahami makna dari suatu bacaan, dan menanggapi isi suatu bacaan.
2. Tujuan membaca pemahaman pada dasarnya adalah untuk memahami isi suatu bacaan, memperoleh
informasi, mendapatkan klarifikasi, dan untuk membuat perbandingan atau pertentangan yang
kemudian dapat disampaikan kepada orang lain secara lisan maupun tulisan.
3. Reciprocal Teaching merupakan kegiatan pembelajaran yang berfokus pada interaksi antara guru dan
siswa, siswa dengan siswa agar lebih memahami isi teks bacaan melalui langkah-langkah membaca
ringkasan teks, membuat pertanyaan berdasarkan teks, menjawab pertanyaan berdasarkan teks, dan
memprediksi bahasan dalam teks.
4. Langkah-langkah Reciprocal Teaching pada dasarnya ada empat, yaitu predicting (memprediksi),
questioning (membuat pertanyaan), clarifying (mengklarifikasi), dan summarizing (meringkas).
5. Keempat langkah Reciprocal Teaching tersebut berfokus untuk mencari makna yang akan
mendukung siswa meningkatkan dan mengembangkan pemahamannya. Pembelajaran ini juga
mendukung siswa untuk berdiskusi, berdialog yang akan mengembangkan keterampilan
berbahasanya. Memprediksi, bertanya, mengklarifikasi, dan meringkas dapat memperluas
kemampuan siswa untuk menginterpretasikan data, memahami teks yang kompleks, dan
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mengembangkan keterampilan mencari, mengatur, dan merekam informasi mengenai topik yang
dapat dijadikan sebagai tulisan.
Sebagai saran dari penulisan ini, diharapkan pendidik maupun calon pendidik dapat menjadikan
Reciprocal Teaching sebagai salah satu alternatif pengajaran, khususnya pembelajaran membaca
pemahaman di kelas.
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ABSTRAK
Di Indonesia untuk prestasi matematika siswa masih tergolong rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh
kecemasan dan self efficacy matematis pada diri siswa. Berbagai penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa kebanyakan siswa menganggap matematika adalah mata pelajaran yang sulit
dipelajari dan menakutkan. Ketakutan tersebut memunculkan rasa cemas dan rendahnya self efficacy
siswa sebagai penyebab munculnya kecemasan matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
efektivitas pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education dalam mengatasi kecemasan
matematika dan mengembangkan self efficacy matematis siswa, yang bermuara pada meningkatnya
prestasi belajar matematika siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitan kepustakaan (library research).
Sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara
mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dianalisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder. Sumber utama penelitian ini adalah buku, jurnal makalah dan internet. Hasil penelitian ini
menunjukkan pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education efektif mengatasi kecemasan
matematika siswa dan dapat membantu dalam mengembangkan self efficacy matematis siswa.
Kata kunci: kecemasan matematika, Realistic Mathematic Education, self efficacy
PENDAHULUAN
Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak. Matematika menjadi
sangat penting seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika merupakan
ilmu yang bertujuan untuk mendidik anak agar dapat berpikir logis, kritis, sistematis, memiliki sifat
objektif, jujur, dan disiplin dalam memecahkan permasalahan baik dalam bidang matematika, bidang lain,
maupun dalam kehidupan sehari-hari sehingga matematika perlu dipelajari.
Namun, kenyataan yang terjadi di Indonesia untuk prestasi matematika siswa masih tergolong
rendah. Hasil studi TIMSS tahun 2015 menunjukkan bahwa prestasi matematika siswa di Indonesia
berada pada peringkat 45 dari 50 negara peserta dengan memperoleh 386 poin. Poin ini masih jauh berada
dibawah rata-rata skor internasional. Hasil tidak jauh berbeda juga ditunjukkan dari hasil studi PISA pada
2009, Indonesia memperoleh 371 poin dan di tahun 2012 memperoleh 375 poin (PISA, 2015).
Kenyataan tersebut akan terlihat lebih ironis apabila melihat kedudukan matematika dalam
kehidupan yang sangat strategis berbanding dengan tanggapan negatif masyarakat terhadap matematika.
Cockroft (Dzulfikar, 2013) menyatakan bahwa siswa tumbuh tanpa menyukai matematika sama sekali.
Kebanyakan siswa pada khususnya menganggap matematika adalah mata pelajaran yang sulit dipelajari
dan menakutkan. Ketakutan tersebut memunculkan rasa cemas ketika siswa belajar matematika atau
sering disebut kecemasan matematika. Menurut Ranjan dan Gunendra, kecemasan matematika merupakan
perasaan tertekan maupun rasa gugup yang mengganggu dalam memanipulasi angka dan melakukan
pemecahan permasalahan matematika yang luas, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam
proses pembelajaran (Anditya: 2016). Kecemasan matematika berdampak buruk terhadap pelaksanaan
dan hasil dari pembelajaran matematika. Kecemasan matematika ini juga berakibat pada pengendalian
diri, dorongan untuk bertindak, ketekunan, semangat, dan motivasi belajar serta kecenderungan
menghindari pembelajaran matematika yang berpengaruh pada prestasi belajar matematika siswa.
Erdogan et al. (2011: 646) menyatakan bahwa kecemasan matematika menjadi penyebab paling
signifikan yang dapat menghalangi prestasi belajar matematika siswa.
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Menurut hasil penelitian Olaniyan dan Medinat (2015), siswa yang terindikasi kecemasan
matematika akan berpendapat bahwa matematika itu sulit untuk dipelajari, siswa tidak menyukai
matematika, menolak mengerjakan tugas matematika, bahkan sampai membolos pada saat jam mata
pelajaran matematika. Hasil penelitian Zakaria dan Nordin (2008) menunjukan bahwa tingkat prestasi dan
motivasi siswa yang terindikasi kecemasan matematika lebih rendah daripada siswa yang tidak terindikasi
kecemasan matematika. Hal tersebut menunjukan bahwa kecemasan matematika dapat membuat
kemampuan matematika siswa menjadi rendah.
Stuart (Dzulfikar: 2013) menyatakan bahwa rendahnya kepercayaan diri siswa sebagai penyebab
munculnya kecemasan matematika. Salah satu bagian dari kepercayaan/keyakinan diri siswa adalah
keyakinan diri mereka pada matematika atau self efficacy matematis sehingga dibutuhkan self efficacy
yang kuat pada diri siswa supaya dapat mengatasi kecemasan dan berhasil dalam proses pembelajaran
matematika. Menurut Hacket & Betz, pengaruh self efficacy terhadap performa dalam matematika sama
kuatnya dengan pengaruh kemampuan mental secara umum (Nicolaidou & Philippou, 2004: 4). Self
efficacy memiliki dampak terhadap motivasi, sehingga berkaitan juga terhadap keberhasilan siswa.
Seorang siswa yang memiliki self efficacy tinggi, jika diberikan pembelajaran mereka akan
antusias/berusaha keras menunjukkan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Sebaliknya, jika
seorang siswa tidak memiliki self efficacy yang tinggi, mereka cenderung menghindari penugasan atau
melaksanakannya dengan setengah hati sehingga mereka akan cepat menyerah jika menemui hambatan
(Schunk, 1981: 93).
Hasil penelitian Gaskill & Murphy tentang self efficacy menunjukkan bahwa self efficacy
secara signifikan mempengaruhi prestasi akademik dan menjadi dasar indikator yang paling kuat atas
prediksi performa dalam tugas-tugas matematika (Mukhid, 2009: 118) dan memiliki korelasi positif yang
signifikan, serta menjadi powerful predictor terhadap pemecahan masalah, daripada sikap terhadap
matematika (Nicolaidou & Philippou, 2004: 1). Menurut Pajares, terdapat korelasi negatif antara self
efficacy dan kecemasan dalam pemecahan masalah matematis (Nicolaidou & Philippou, 2004: 4).
Sejalan dengan hasil-hasil penelitian tersebut, hasil penelitian Collins (Mukhid, 2009: 116)
menunjukkan bahwa siswa yang berkemampuan matematika dan memiliki self efficacy yang lebih kuat,
mereka lebih cepat dalam membuat strategi dan memecahkan masalah, dan memilih mengerjakan
kembali masalah yang belum mereka pecahkan, serta melakukannya dengan lebih akurat daripada siswa
dengan kemampuan sama yang diragukan self efficacy-nya. Pentingnya self efficacy matematis untuk
dimiliki oleh setiap siswa juga diamanatkan dalam tujuan mata pelajaran matematika diberikan pada
siswa yaitu agar mereka memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan
percaya diri dalam pemecahan masalah.
Berdasarkan urgensi tersebut, self efficacy matematis siswa harus dikembangkan dan kecemasan
matematika harus diminimalisasi sejak dini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan
melibatkan siswa dalam pembelajaran agar menumbuhkan self efficacy matematis dan meminimalisasi
kecemasan matematika. Dalam artikel ini penulis memberikan solusi bahwa salah satu pendekatan
pembelajaran yang dapat menunjang keterlibatan siswa dalam pembelajaran adalah pendekatan Realistic
Mathematics Education (RME) karena matematika realistik menggunakan masalah realistik sebagai
pangkal tolak pembelajaran dan situasi masalah diusahakan benar-benar kontekstual atau sesuai dengan
pengalaman siswa sehingga kegiatan saling bertukar pengalaman dapat memecahkan masalah matematika
dengan harapan self efficacy matematis siswa dapat dikembangkan dan kecemasan matematika dapat
diminimalisasi.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji efektivitas pendekatan pembelajaran Realistic
Mathematic Education dalam mengatasi kecemasan matematika dan mengembangkan self efficacy
matematis siswa, yang bermuara pada meningkatnya prestasi belajar matematika sisw.
METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitan kepustakaan (library research), yaitu serangkaian penelitian
yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya
digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, makalh, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah,
dan dokumen). Penelitian ini mengkaji pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dalam
mengatasi kecemasan matematika dan mengembangkan self efficacy matematis siswa, yang bermuara
pada meningkatnya prestasi belajar matematika siswa. Fokus penelitian literatur ini adalah menemukan
berbagai teori, dalil, prinsip, atau gagasan tentang pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)
dalam mengatasi kecemasan matematika dan mengembangkan kemampuan matematis siswa. Adapun
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sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara
mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan,
melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Sumber utama penelitian ini adalah buku, jurnal, makalah, dan
internet.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecemasan Matematika
Pada dasarnya kecemasan yang ada pada diri seseorang dapat diklasifikasikan menjadi trait
anxiety dan state anxiety. Trait anxiety adalah kecemasan yang dipandang sebagai suatu keadaan menetap
pada diri seseorang atau dapat diartikan orang tersebut cenderung untuk menjadi cemas dalam berbagai
situasi. Sedangkan, state anxiety yaitu gejala kecemasan yang timbul apabila individu dihadapkan pada
situasi tertentu dan gejala tersebut akan tetap tampak selama kondisi itu ada. Kecemasan matematika
sendiri tergolong ke dalam state anxiety karena kecemasan matematika timbul pada kondisi-kondisi
tertentu misalkan saat pembelajaran atau ujian matematika (Erdogan et al., 2011: 646).
Kecemasan matematika merupakan bentuk perasaan seseorang baik berupa perasaan takut,
tegang ataupun cemas dalam menghadapi persoalan matematika atau dalam melaksanakan pembelajaran
matematika dengan berbagai bentuk gejala yang ditimbulkan. Orang yang memiliki kecemasan
matematika cenderung menganggap matematika sebagai sesuatu yang tidak mengenakkan. Perasaan
tersebut muncul karena beberapa faktor baik itu berasal dari pengalaman pribadi terkait dengan guru atau
ejekan teman karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan matematika.
Kecemasan matematika pada diri seseorang biasanya muncul sebelum atau saat menghadapi
tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah matematis. Kecemasan ini menyebabkan seseorang menjadi
merasa tegang dan takut. Hal inilah yang pada dasarnya menjadikan kebanyakan siswa pada akhirnya
menghindari matematika.
Kecemasan yang berlebihan terhadap matematika dapat berpengaruh negatif. Pernyataan
tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria dan Nordin (2008), kecemasan memiliki
hubungan negatif terhadap prestasi matematika. Pengaruh negatif tersebut pada dasarnya karena anggapan
siswa itu sendiri bahwa matematika dianggap sebagai materi yang abstrak, sulit, rumit, dan perlunya
pemahaman khusus serta butuh waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikannya.
Fenomena kecemasan matematika ini mengundang ketertarikan Lyons dan Beilock (2012) untuk
melakukan penelitian. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa masalah-masalah matematis dapat
menyebabkan otak menjadi sakit. Mereka menduga bahwa kecemasan matematika memiliki kaitan erat
dengan bagian otak yang mengatur rasa nyeri karena insula posterior menjadi daerah otak yang aktif pada
subjek dengan kecemasan matematika tinggi. Insula posterior adalah bagian otak yang berfungsi
mempersepsikan rasa sakit yang dirasakan oleh tubuh. Sehingga diketahui bahwa kecemasan matematika
mengaktifkan bagian otak yang juga aktif ketika tubuh merasa sakit dan memiliki pengaruh yang sama
dengan rasa sakit yang dialami oleh tubuh karena sebab-sebab yang lain. Dari penelitian ini diketahui
pula bahwa aktivitas insula posterior akan berkurang ketika subjek benar-benar telah terlibat dalam
mengerjakan masalah-masalah matematis. Hal ini menunjukkan bahwa matematika itu tidak
menyakitkan, tetapi kecemasan matematika adalah sesuatu yang menyakitkan.
Hal ini sejalan dengan semakin kompleksnya materi matematika yang siswa pelajari, sehingga
mereka membutuhkan motivasi yang lebih besar dan rasa percaya diri yang lebih tinggi untuk dapat
menjawab setiap tantangan dalam pembelajaran matematika. Sejalan dengan hasil penelitian Renga &
Dalla, beberapa hasil penelitian yang dirangkum oleh Khatoon & Mahmood (2010: 75) mengungkapkan
bahwa kecemasan matematika ditemukan pada siswa sejak sekolah dasar, sekolah menengah, hingga
perguruan tinggi.
Hasil penelitian Satriyani (2016) menunjukan bahwa 61,54% siswa terindikasi kecemasan
matematika tingkat sedang, 30,77% siswa masih belum bisa dikategorikan terindikasi atau tidak
terindikasi kecemasan matematika, dan 7,69% siswa yang dinyatakan tidak memiliki permasalahan
dengan matematika. Adapun faktor-faktor penyebab kecemasan matematika pada siswa kelas XII Perawat
Kesehatan 2 SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2015/2016 antara lain: kondisi situasi kelas
yang kurang kondusif, Ujian Nasional Matematika, lemahnya kemampuan guru dalam menyampaikan
materi pelajaran yang sedang dipelajari, matematika memiliki banyak rumus, harapan dari keluarga agar
mendapat nilai yang bagus, dan siswa tidak bisa menyelesaikan permasalahan matematika.
Elliot (Dzulfikar, 2013) menyebutkan bahwa terdapat tiga tipe orang yang memiliki kecemasan
matematika, yaitu the mathematics memorizer, the mathematics avoider, dan the self professed
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mathematics incompetent. Cooke et al. (Dzulfikar, 2013) memberikan gambaran bahwa kecemasan
matematika seseorang dapat diidentifikasi dari 4 indikator, yaitu mathematics knowledge/understanding,
somatic, cognitive, dan attitude. Mathematics knowledge/understanding berkaitan dengan hal-hal seperti
munculnya pikiran bahwa dirinya tidak cukup tahu tentang matematika. Somatic berkaitan dengan
perubahan pada keadaan tubuh individu misalnya tubuh berkeringat atau jantung berdebar cepat.
Cognitive berkaitan dengan perubahan pada kognitif seseorang ketika berhadapan dengan matematika,
seperti tidak dapat berfikir jernih atau menjadi lupa hal-hal yang biasanya dapat ia ingat. Sedangkan,
attitude berkaitan dengan sikap yang muncul ketika seseorang memiliki kecemasan matematika, misalnya
ia tidak percaya diri untuk melakukan hal yang diminta atau enggan untuk melakukannya. Dari indikatorindikator tersebut, Cooke et al. (2011) mengembangkan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur
kecemasan matematika ketika siswa belajar atau menghadapi tes matematika.
Self efficacy Matematis
Bandura mendefinisikan self-efficacy sebagai judgement seseorang atas kemampuannya untuk
merencanakan dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu (Mukhid:
2009). Istilah self-efficacy mengacu pada keyakinan (beliefs) tentang kemampuan seseorang untuk
mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan untuk pencapaian hasil. Dengan kata lain, selfefficacy
adalah keyakinan penilaian diri berkenaan dengan kompetensi seseorang untuk sukses dalam tugastugasnya. Menurut Bandura (Mukhid: 2009) keyakinan atau self-efficacy merupakan faktor kunci sumber
tindakan manusia (human egency), ―apa yang orang pikirkan, percaya, dan rasakan mempengaruhi
bagaimana mereka bertindak‖.
Menurut Bandura (1997), keyakinan self-efficacy mempengaruhi pilihan orang dalam membuat
dan menjalankan tindakan yang mereka kejar. Individu cenderung berkonsentrasi dalam tugas-tugas yang
mereka rasakan mampu dan percaya dapat menyelesaikannya serta menghindari tugas-tugas yang tidak
dapat mereka kerjakan. Keyakinan efficacy juga membantu menentukan sejauh mana usaha yang akan
dikerahkan orang dalam suatu aktivitas, seberapa lama mereka akan gigih ketika menghadapi rintangan,
dan seberapa ulet mereka akan menghadapi situasi yang tidak cocok
Keyakinan kemampuan seseorang dapat membantu menentukan hasil yang diharapkan, karena
individu memiliki confident dalam mengantisipasi hasil yang sukses. Misalnya, siswa yang confident
dalam mengantisipasi kemampuan menulis, memiliki nilai yang tinggi dalam tugas kepenulisan dan
mengharapkan mutu tugas mereka memperoleh manfaat akademik. Sebaliknya, siswa yang ragu-ragu atas
kemampuan menulis berpretensi akan memperoleh nilai rendah sebelum mereka mantap mulai menulis.
Perasaan efficacy yang kuat meningkatkan kecakapan seseorang dan kesejahteraan (well-being) dalam
cara yang tak terbayangkan. Individu yang confident, memandang tugas-tugas yang sulit sebagai
tantangan untuk dikuasai daripada sebagai ancaman untuk dihindari. Mereka memiliki minat yang lebih
kuat dan keasyikan yang mendalam pada kegiatan, menyusun tujuan yang menantang mereka, dan
memelihara komitmen yang kuat serta mempertinggi dan mendukung usaha-usaha mereka dalam
menghadapi kegagalan. Mereka lebih cepat memulihkan confident setelah mengalami kegagalan atau
kemunduran. Self-efficacy yang tinggi membantu membuat perasaan tenang dalam mendekati tugas dan
kegiatan yang sulit. Sebaliknya, orang yang meragukan kemampuan dirinya, mereka bisa percaya bahwa
sesuatu itu lebih sulit daripada yang sesungguhnya.
Bandura (1997: 80-115) menyatakan bahwa ada empat sumber utama yang mempengaruhi self
efficacy. Pertama, pengalaman keberhasilan, yang merupakan sumber yang paling berpengaruh. Semakin
seseorang mengalami keberhasilan dalam hidupnya, semakin tinggi pula self efficacy-nya. Di samping itu,
jika keberhasilan yang diraih lebih dikarenakan oleh faktor-faktor eksternal, keberhasilan tersebut tidak
akan banyak berpengaruh pada peningkatan self efficacy. Sebaliknya, jika keberhasilan tersebut diperoleh
setelah melalui hambatan yang besar dan merupakan hasil kerja keras diri sendiri, maka keberhasilan
seperti ini akan berdampak pada meningkatnya self efficacy seseorang.
Kedua, pengalaman orang lain. Seseorang terkadang membuat judgement tentang
kemampuannya sendiri dengan memperhatikan orang lain yang mengerjakan tugas tertentu yang serupa.
Hal ini didasarkan pada teori belajar observasional yang menyatakan bahwa seseorang dapat belajar
secara terus menerus dengan mengamati tingkah laku orang lain. Ia menggunakan informasi hasil
observasi untuk membentuk harapan dari suatu perilaku dan konsekuensinya, terutama tergantung pada
tingkat keyakinan mana dia mempunyai kesamaan dengan orang yang diobservasi tersebut. Pengalaman
orang lain ini biasanya diperoleh melalui model di dalam interaksi sosial. Dalam penelitian tentang
pengaruh pengalaman orang lain terhadap self efficacy, Schunk & Hanson (1985) menyelidiki bagaimana
self efficacy dan prestasi siswa dipengaruhi oleh observasi mereka terhadap model teman sebaya. Hasil
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penelitian tersebut menunjukkan bahwa baik model teman sebaya maupun model guru menghasilkan self
efficacy dan prestasi yang lebih tinggi dibanding kelompok kontrol yang tidak mengobservasi model sama
sekali. Model teman sebaya berdampak pada self efficacy dan prestasi yang lebih tinggi daripada model
guru.
Ketiga, persuasi sosial. Persuasi sosial ini berkaitan dengan dorongan/pengaruh orang lain. Self
efficacy seseorang dapat meningkat melalui pengaruh orang lain yang dihormati dan berkompeten
sehingga ia seolah ―mendapatkan apa yang ia perlukan‖ dan menjadi umpan balik positif dalam
mengerjakan suatu tugas. Komentar atau persuasi negatif dapat berdampak besar terhadap emosi dan self
efficacy seseorang.
Keempat, keadaan fisiologis dan emosi. Terkadang, seseorang sering mengandalkan persaaan,
secara fisik dan emosi untuk menilai kapabilitas mereka. Jika ada hal negatif, seperti lelah, kurang sehat,
cemas, atau tertekan, akan mengurangi tingkat self efficacy seseorang. Sebaliknya, jika seseorang dalam
kondisi prima, hal ini akan berkontribusi positif bagi perkembangan self efficacy. Lebih lanjut, emosi
yang tinggi, seperti kecemasan matematika akan mengubah self efficacy seseorang. Seseorang yang dalam
keadaan stres, cemas, atau tegang dapat menjadi indikator kecenderungan terjadinya kegagalan. Namun,
peningkatan emosi yang tidak berlebihan dapat meningkatkan self efficacy.
Berdasarkan penelitian Mukhid (2009) bahwa banyak siswa memiliki kesulitan dalam sekolah
bukan karena mereka tidak dapat mengerjakan dengan berhasil, tetapi karena mereka percaya bahwa
mereka tidak dapat mengerjakannya dengan sukses.
Pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME)
Pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) pertama kali diperkenalkan
dan dikembangkan di Belanda sejak tahun 1970 oleh institut Freudenthal dan menunjukan hasil yang
baik,
Pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) ini mengacu pada pendapat
Freudenthal yang mengatakan bahwa ―Matematika harus dikaitkan dengan realita dan matematika
merupakan aktivitas manusia‖. Ini berarti matematika harus dekat dengan anak dan relevan dengan
kehidupan nyata sehari-hari.
Matematika sebagai aktivitas manusia berarti manusia harus diberi kesempatan untuk
menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa. Upaya ini dilakukan
melalui penjelajahan berbagai situasi dan persoalan-persoalan ―realistik‖. Matematika realistik
menggunakan masalah realistik sebagai pangkal tolak pembelajaran maka situasi masalah perlu
diusahakan benar-benar kontekstual atau sesuai dengan pengalaman siswa, sehingga siswa dapat
memecahkan masalah dengan cara-cara informal. Cara-cara informal yang ditunjukkan oleh siswa
digunakan sebagai inspirasi pembentukan konsep matematika.
Menurut Treffers ( Zainurie, 2007) karakteristik RME:
a. Menggunakan konteks dunia nyata, yang menjembatani konsep-konsep matematika dengan
pengalaman anak sehari-hari
b. Menggunakan model-model (matematisasi), artinya siswa membuat model sendiri dalam
menyelesaikan masalah.
c. Menggunakan produksi dan konstruksi, dengan pembuatan produksi bebas siswa terdorong untuk
melakukan refleksi pada bagian yang mereka anggap penting dalam proses belajar. Strategi-strategi
informal siswa yang berupa prosedur pemecahan masalah kontekstual merupakan sumber inspirasi
dalam mengkonstruksi pengetahuan matematika formal.
d. Menggunakan interaksi, secara eksplisit bentuk-bentuk interaksi yang berupa negosiasi, penjelasan,
pembenaran, setuju, tidak setuju, pertanyaan atau refleksi digunakan untuk mencapai bentuk formal
dari bentuk-bentuk informal siswa.
e. Menggunakan keterkaitan (intertwinment), dalam mengaplikasikan matematika, biasanya diperlukan
pengetahuan yang lebih kompleks, dan tidak hanya aritmetika, aljabar, atau geometri tetapi juga
bidang lain.
Menurut Wahyudi (2013: 23) langkah-langkah pendekatan RME yaitu:
(1) Memahami masalah kontekstual
Guru memberikan masalah kontekstual atau soal kontekstual dan meminta siswa untuk memahami
masalah tersebut.
(2) Menjelaskan masalah kontekstual
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Jika dalam memahami masalah siswa mengalami kesulitan, maka guru menjelaskan situasi dan
kondisi dari soal dengan cara memberikan petunjuk-petunjuk atau berupa saran seperlunya terhadap
bagian tertentu yang belum dipakai siswa.
(3) Menyelesaikan masalah
Siswa secara kelompok atau individu menyelesaikan masalah. Selanjutnya siswa bekerja
menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri berdasarkan pengetahuan awal yang dimilikinya,
sehingga dimungkinkan adanya perbedaan penyelesaian siswa yang satu dengan yang lainnya. Guru
memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri dengan memberikan
arahan berupa pertanyaan.
(4) Membandingkan dan mendiskusikan jawaban
Guru memfasilitasi diskusi dan menyediakan waktu untuk membandingkan dan mendiskusikan
jawaban dari soal secara kelompok, selanjutnya secara diskusi kelas.
(5) Menyimpulkan
Dari hasil diskusi guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan suatu rumusan konsep yang
termuat dalam soal.
Kelebihan pembelajaran matematika realistik menurut Setyono (Wahyudi, 2013: 25-26) antara
lain: (a) siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya karena siswa membangun sendiri
pengetahuannya, (b) susasana dalam proses pembelajaran menyenangkan dan siswa tidak bosan karena
menggunakan masalah dalam kehidupan nyata yang dekat dengan siswa, (c) siswa merasa dihargai dan
semakin terbuka karena setiap jawaban siswa ada nilainya, (d) memupuk kerjasama, (e) melatih siswa
untuk mengemukakan pendapat dan melatih keberanian, (f) pendidikan budi pekerti, misalnya kerjsama
dan menghormati teman yang berbicara.
Kaitan Kecemasan Matematika, Self efficacy Matematis, dan Realistic Mathematic Education (RME)
Berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa kecemasan matematika merupakan salah satu
indikator penghambat prestasi matematika siswa. Rendahnya self efficacy matematis pada diri siswa
menjadi salah satu penyebab munculnya kecemasan matematika. Sedangkan self efficacy matematis
memberikan dampak positif pada prestasi siswa.
Berdasarkan hasil penelitian Chrisnaji (2014) bahwa proses pembelajaran menggunakan
Realistic Mathematic Education (RME), dapat meningkatkan kepercayaan diri dan proses belajar siswa
kelas V SDN Semaken dan merekomendasikan untuk mengatasi kecemasan matematika dengan
menggunakan pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME), agar membantu siswa
memahami bahwa teman-temannya juga menghadapi masalah yang sama. Dengan pendekatan
pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME), pembelajaran semakin menyenangkan sehingga
siswa tidak merasa bosan dan cemas selama pembelajaran dan akan tercipta interaksi dan ketergantungan
positif diantara siswa.
Selain itu, pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) juga berkaitan erat
dengan empat sumber yang dapat mempengaruhi perkembangan self efficacy. Pengalaman keberhasilan,
baik individu maupun kelompok yang diperoleh siswa dapat mengembangkan self efficacy-nya. Dalam
pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) siswa dapat mengobservasi pengalaman
dari teman dalam kelompok, teman kelas ataupun gurunya. Sesuai dengan hasil penelitian Schunk &
Hanson (1985) bahwa siswa yang mengobservasi teman sebaya menghasilkan self efficacy yang lebih
tinggi daripada sekedar mengobservasi gurunya. Lebih lanjut, siswa yang mengobservasi guru memilki
self efficacy yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak mengobservasi model sama sekali.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa dalam pendekatan pembelajaran Realistic
Mathematic Education (RME) akan menciptakan suasana menyenangkan sehingga dapat mengurangi
perasaan cemas pada diri siswa. Kondisi ini akan berdampak pada keadaan fisiologis dan emosi siswa
yang akan mempengaruhi self efficacy siswa.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) efektif mengatasi kecemasan
matematika siswa dan dapat membantu dalam mengembangkan self efficacy matematis siswa.
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukanpeneliti menyarankan: (1) Siswa perlu
meningkatkan self efficacy dalam mengerjakan persoalan matematika agar hasilnya juga lebih baik karena
kepercayaan diri dan hasil belajar matematika saling ketergantungan; (2) Guru hendaknya menerapkan
pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) untuk pengembangan diri dalam
perbaikan proses pembelajaran dan disesuaikan dengan kecocokan materi; (3) Sekolah: Pendekatan
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pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) diterapkan pada semua kelas dengan
dipertimbangkan kecocokan materi.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model Think Talk Write dalam peningkatan
keterampilan menulis teks eksposisi. Adanya masalah yang mengenai kemampuan menulis teks eksposisi
diantaranya adalah peserta didik kurang memahami kaidah tata bahasa yang baik, peserta didik belum
terbiasa menulis sehingga sulit mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk penyampaian ide-ide,
penguasaan kosa kata masih minim, proses pembelajaran belum efektif, dan model pembelajaran yang
diterapkan oleh guru kurang inovatif. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dan
analisis deskriptif. Berdasarkan hasil kajian literasi, dapat diambil simpulan bahwa penerapan model
pembelajaran Think Talk Write dapat meningkatkan kemampuan menulis teks eksposisi peserta didik.
Kata kunci: model pembelajaran Think Talk Write, kemampuan menulis teks eksposisi, tinjauan pustaka
PENDAHULUAN
Kemampuan menulis merupakan salah satu bentuk kemampuan berbahasa yang sangat penting
bagi peserta didik, disamping kemampuan menyimak, berbicara, dan membaca. Kemampuan menulis
diperlukan selama mereka mengikuti pendidikan di berbagai jenjang dan jenis sekolah maupun dalam
kehidupannya nanti di masyarakat. Keberhasilan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di
sekolah banyak ditentukan kemampuannya dalam menulis. Oleh karena itu, pembelajaran menulis
mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pendidikan dan pengajaran (Slamet, 2014: 108).
Kemampuan menulis bukanlah kemampuan yang bisa diwarisi secara turun temurun, walaupun
pada dasarnya secara alamiah peserta didik sudah dapat menulis. Menulis merupakan salah satu
kompetensi dasar yang selama ini dianggap sulit oleh peserta didik sekolah dasar, pernyataan ini
didukung pendapat Togatorop (2015: 247) dalam International Journal of Economic and Financial Issues
yang menyatakan bahwa pembelajaran bahasa yaitu menulis merupakan keterampilan yang sulit dan
membutuhkan banyak waktu agar peserta didik dapat menguasai kemampuan tersebut, dan hal ini yang
membuat proses pembelajaran menjadi membosankan bagi peserta didik. Banyak peserta didik
menganggap bahwa menulis itu sulit dan begitu membosankan. Banyak alasan yang mereka utarakan,
antara lain: takut salah, sulit menentukan ide, sulit memilih kata-kata, dan menulis merupakan hal yang
tidak perlu dilakukan.
Tarigan (2008: 3) menyatakan bahwa menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan
ekspresif. Menulis juga digunakan sebagai wadah untuk menuangkan pokok pikiran dari seorang penulis
sehingga menulis juga merupakan keterampilan produk yang produktif. Keterampilan menulis
mempunyai lima ragam wacana antara lain narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Setiap
ragam memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan tujuan penulisannya. Salah satu genre
keterampilan menulis yang dapat digunakan untuk mendalami dan menjelaskan sebuah materi
pembelajaran yaitu menulis menulis teks eksposisi.
Keraf (1981: 3) menyatakan bahwa eksposisi atau paparan adalah bentuk tulisan yang
menerangkan dan menguraikan mengenai suatu pokok pikiran dengan tujuan untuk menambah
pengetahuan pembaca. Hal tersebut dikarenakan tulisan eksposisi ditulis berdasarkan data-data atau
gambar. Keterampilan menulis eksposisi pada peserta didik SD saat ini masih kurang dikembangkan.
Masih banyak peserta didik yang belum menguasai bagaimana cara menulis serta tulisan yang baik dalam
memaparkan suatu hal atau informasi.
Studi yang dilakukan oleh Wulandari (2015) dalam Jurnal Didaktika Dwija Indria berdasarkan
hasil pengamatan dan wawancara dengan guru kelas V SD Negeri 2 Bangsalan, beberapa penyebab
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rendahnya kemampuan menulis teks eksposisi adalah sebagai berikut. Peserta didik kurang memahami
kaidah tata bahasa yang baik. Peserta didik belum terbiasa menulis sehingga sulit mengungkapkan
pemikirannya dalam bentuk penyampaian ide-ide. Penguasaan kosa kata masih minim. Proses
pembelajaran belum efektif, dan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru kurang inovatif.
Keberhasilan menulis teks eksposisi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya
adalah model pembeajaran yang diterapkan guru dalam pembelajaran. Model pembelajaran sangat
memengaruhi minat dan daya tarik peserta didik untuk menulis. Melalui penerapan model pembelajaran
yang tepat, kondisi pembelajaran di kelas menjadi tidak membosankan sehingga peserta didik tertarik
untuk menulis.
Salah satu model pembelajaran yang tepat adalah model pembelajaran Think Talk Write. Model
Think Talk Write merupakan suatu model pembelajaran untuk melatih keterampilan peserta didik dalam
menulis. Think Talk Write menekankan perlunya peserta didik mengkomunikasikan hasil pemikirannya
(Shoimin, 2014: 212).
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu: Apakah
penerapan model Think Talk Write dapat meningkatkan kemampuan menulis teks eksposisi? Penulisan
karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model Think Talk Write dalam peningkatan
keterampilan menulis teks eksposisi.
METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah survey literature dan analisis deskriptif. Survey
literature atau tinjauan pustaka adalah melakukan kajian kepustakaan yang relevan dengan masalah
penelitian (Kuncoro, 2015: 125). Kajian dilakukan berdasarkan literatur yang tersedia terutama dari bukubuku dan artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Menulis pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau proses komunikasi dalam bahasa tulis,
seperti pendapat yang dikemukakan oleh Dalman (2014: 3) bahwa menulis sebagai kegiatan komunikasi
menggunakan bahasa tulis sebagai medianya Pendapat tersebut diperkuat oleh Tarigan (2008: 3) bahwa
menulis merupakan keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung
dengan orang lain dan sebagai kegiatan yang produkstif. Pendapat lain dikemukakan oleh Slamet (2008:
97) bahwa menulis merupakan pengungkapan ide, pengetahuan, maupun pengalaman hidup dalam bahasa
tulis dan memandang menulis sebagai kegiatan kompleks serta perlu dikuasai. Proses berpikir dilakukan
dengan pengumpulan ide dan gagasan maupun informasi dari berbagai sumber yang ada. Setelah itu,
segala bentuk ide dan gagasan serta informasi yang telah diperloeh dikembangkan dalam suatu bentuk
tulisan dengan memperhatikan teknik penulisan yang tepat. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat
disintesiskan bahwa menulis adalah kegiatan komunikasi menggunakan bahasa tulis yang berisi tentang
pengungkapan ide, pengetahuan, maupun pengalaman hidup serta digunakan untuk berkomunikasi secara
tidak langsung dengan orang lain.
Menulis bukan sebatas komunikasi dalam bahasa lisan dan tulis yang disampaikan kepada
pembaca. Menulis juga mempunyai manfaat sebagai sarana menyampaikan informasi-informasi yang
aktual. Hye Jeong Ahn dalam jurnalnya yang berjudul Teaching Writing Skills Based on a Genre
Approach to L2 Primary School Students: An Action Research mengungkapkan bahwa ―The students
progress in their writing competence was satisfactory and most of all, it was exciting to see their
confidence in their writing skills growing and to witness their enthusiasm for the approach, (2012/5 (2),216)‖. Hal ini mengidentifikasi bahwa menulis dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan antusiasme
siswa, sehingga hasil belajar pada keterampilan menulis dapat meningkat.
Kemampuan menulis yang dikaji dalam karya ilmiah ini adalah kemampuan menulis teks
eksposisi. Kata eksposisi berasal dari bahasa inggris expository yang sama maknanya dengan informative
dan instructive yang berarti informasi dan intruktif. Instruktif artinya memberikan informasi mengapa
sesuatu terjadi, sedangkan instruktif artinya menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. Seperti pendapat
Zainurrahman (2013: 67) yang menyatakan bahwa eksposisi adalah tulisan yang memberikan informasi
kepada pembaca mengenai mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Informasi tersebut dapat berupa
benda, konsep, teori, dan asumsi. Hal ini bisa juga dipahami sebagai runtutan suatu hal terjadi. Keraf
(1981: 3) mengemukakan bahwa eksposisi atau paparan adalah bentuk tulisan yang menerangkan dan
menguraikan mengenai suatu pokok pikiran dengan tujuan untuk menambah pengetahuan pembaca.
Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Jauhari (2013: 58) bahwa karangan eksposisi adalah suatu
karangan yang tujuannya menerangkan, menjelaskan, dan menguraikan sesuatu. Informasi yang terdapat
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dalam karangan eksposisi didasarkan atas fakta yang sebenarnya. Pendapat serupa dikemukakan oleh Gie
(1995: 55) bahwa eksposisi atau paparan yaitu karangan yang memaparkan setiap fakta dalam bentuk
tulisan. Berdasarkan infomasi yang ada, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui kebenarannya
dan selanjutnya disampaikan dalam bentuk tulisan. Berdasarkan pedapat di atas, dapat disintesiskan
bahwa eksposisi adalah suatu bentuk tulisan yang memberikan informasi kepada pembaca mengenai
suatu pokok pikiran dengan tujuan untuk menambah pengetahuan pembaca. Tulisan tersebut didasarkan
atas fakta yang sebenarnya serta infomasi yang ada, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui
kebenarannya.
Tomkins (2008: 172) memberikan pernyataan kompleks mengenai struktur tulisan eksposisi
yang berelemenkan description, sequence, comparison, cause and effect, dan problem and solution.
Description yaitu deskripsi merupakan bagian dimana penulis memberikan pengertian mengenai objek
topik yang dibahas. Sequence merupakan bagian yang mengulas beberapa informasi penting yang
menyangkut alasan dan tata cara yang diurut sesuai prosedur tertentu. Comparison atau perbandingan,
merupakan bagian tulisan eksposisi yang membandingkan antara objek yang dibahas dengan objek-objek
lain yang dapat dilakukan dengan mengulas kesamaan dan perbedaan objek tersebut. Cause and effect
atau kausalitas, mengulas aspek kausalitas dari objek atau proses tertentu. Problem and solution atau
masalah dan solusi, bagian ini memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penulis dengan
mengutarakan beberapa masalah yang terdapat dalam objek tertentu.
Keberhasilan menulis teks eksposisi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya
adalah model pembeajaran yang diterapkan guru dalam pembelajaran. Model pembelajaran sangat
memengaruhi minat dan daya tarik peserta didik untuk menulis. Melalui penerapan model pembelajaran
yang tepat, kondisi pembelajaran di kelas menjadi tidak membosankan sehingga peserta didik tertarik
untuk menulis. Model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam menulis teks eksposis adalah
model pembelajaran Think Talk Write.
Think Talk Write merupakan suatu model pembelajaran untuk melatih keterampilan peserta didik
dalam menulis. Think Talk Write menekankan perlunya peserta didikmengkomunikasikan hasil
pemikirannya (Shoimin, 2014: 212). Pendapat tersebut dipertegas oleh Huda (2014: 218) bahwa Think
Talk Write sebagai model yang mendorong peserta didik untuk berpikir, berbicara, kemudian menuliskan
dalam topik tertentu. Model ini memperkenalkan peserta didik untuk mempengaruhi dan memanipulasi
ide-ide sebelum menuangkannya dalam bentuk tulisan. Ia juga membantu peserta didikdalam
mengumpulkan dan mengembangkan ide-ide melalui percakapan terstruktur. Berdasarkan tersebut, dapat
disintesiskan bahwa model Think Talk Write adalah suatu model pembelajaran untuk melatih kemampuan
menulis dengan cara mempengaruhi dan memanipulasi ide-ide sebelum menuangkannya dalam bentuk
tulisan serta membantu peserta didikdalam mengumpulkan dan mengembangkan ide-ide melalui
percakapan terstruktur.
Model pembelajaran Think Talk Write tepat digunakan untuk pembelajaran menulis teks
eksposisi karena memiliki kelebihan sebagai berikut. (1) Peserta didik dapat mengembangkan pemecahan
yang bermakna dalam memahami materi ajar. (2) Dengan soal open ended dapat mengembangkan
keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. (3) Dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan
kelompok akan melibatkan peserta didik secara aktif dalam belajar. (4) Membiasakan peserta didik
berpikir dan berkomunikasi dengan teman, guru, bahkan diri mereka sendiri (Shoimin, 2014: 215)
Adapun langkah-langkah model pembelajaran Think Talk Write sebagai berikut yang
dikemukakan oleh Shoimin adalah sebegai berikut. (1) Guru membagikan LKPD yang memuat soal yang
harus dikerjakan oleh peserta didikserta petunjuk pelaksanaannya. (2) Peserta didik membaca masalah
yang ada dalam LKPD dan membuat catatan kecil secara individu tentang apa yang ia ketahui dan tidak
ketahui dalam masalah tersebut (think). Setelah itu, peserta didik berusaha untuk menyelesaikan masalah
tersebut secara individu. (3) Guru membagi peserta didikdalam kelompok kecil (3-5 siswa). (4) Peserta
didikberinteraksi dan berkolaborasi dengan teman satu grup untuk membahas isi catatan dari hasil catatan
individu (talk). (5) Dari hasil diskusi, peserta didik secara individu merumuskan pengetahuan berupa
jawaban atas soal (berisi landasan dan keterkaitan konsep, metode, dan solusi) dalam bentuk tulisan
(write) dengan bahasanya sendiri. Pada tulisan itu, peserta didik menghubungkan ide-ide yang
diperolehnya melalui diskusi. (6) Perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi kelompok, sedangkan
kelompok lain diminta memberi tanggapan. (7) Kegiatan akhir pembelajaran adalah membuat refleksi dan
kesimpulan atau materi yang dipelajari (2014: 214 - 215).
Tinjauan pustaka di atas diperkuat dengan penelusuran yang ditemukan bahwa model Think
Talk Write dapat meningkatkan kemampuan menulis teks eksposisi. Temuan tersebut terjadi pada studi
empiris yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Berikut studi empiris yang dimaksud.
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Penelitian Wulandari (2015) membuktikan bahwa model pembelajaran Think Talk Write dapat
meningkatkan keterampilan menulis teks eksposisi pada peserta didik kelas V SD Negeri 2 Bangsalan.
Peserta didik lebih antusias dalam mengumpulkan informasi, berdiskusi, mengembangkan kerangka
karangannya, dan saling membantu untuk memahami setiap informasi serta memahami isi karangan yang
ditulisnya. Peningkatan efektivitas pembelajaran dan nilai keterampilan menulis teks eksposisi tersebut
dapat dilihat dari: (1) data nilai keterampilan menulis teks eksposisi pratindakan yang menyatakan bahwa
33,33% atau 6 peserta didik dari 18 peserta didik mendapatkan nilai sama dengan atau lebih dari KKM
(70). Pada siklus I terdapat 13 peserta didik atau 72,22% yang memperoleh nilai sama dengan atau lebih
dari KKM. Pada siklus II menunjukkan bahwa 16 peserta didik atau 88,89% yang memperoleh nilai sama
dengan atau lebih dari KKM.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwinuryati (2017) menunjukkan menunjukkan bahwa
penerapan model Think Talk Write dan penggunaan media audio visual pada peserta didik kelas X IPS 2
SMA N 1 Surakarta dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan menulis teks eksposisi dari
siklus 1 ke siklus 2. Hal itu dibuktikan dengan adanya perubahan dan peningkatan motivasi belajar dan
keterampilan menulis teks eksposisi peserta didik: (1) motivasi peserta didik meningkat dari siklus 1
sebesar 68% menjadi 82% pada siklus 2, dan 2) keterampilan menulis pada siklus 2 dan (2) keterampilan
menulis teks eksposisi meningkat dari siklus 1 sebesar 76% meningkat menjadi 88% pada siklus 2.
Sedangkan permasalahan yang ditemukan sebelum diadakan penelitian adalah motivasi belajar peserta
didik yang rendah yang mengakibatkan keterampilan menulis peserta didik juga rendah.
Hasil studi Watara (2016) terhadap pembelajaran menulis teks eksposisi kelas X-MIPA 1 SMA
Negeri 1 Temanggung memiliki banyak kendala diantaranya yaitu: (1) masih sulitnya peserta didik dalam
mencari ide untuk dikembangkan menjadi tulisan yang utuh; (2) kurangnya pengetahuan peserta didik
tentang teks eksposisi; (3) menimnya penguasaan kosa kata peserta didik; (4) kurangnya ketertarikan
peserta didik dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. Hasil penelitian membuktikan bahwa
keterampilan menulis teks eksposisi pada peserta didik kelas X-MIPA 1 SMA Negeri 1 Temanggung
mengalami peningkatan setelah dilakukan pembelajaran menulis teks eksposisi dengan model Think Talk
Write. Hasil tes menulis eksposisi pada siklus I menunjukkan nilai rata-rata 79,25 dan pada siklus II
menunjukkan nilai rata-rata 83,22. Dari hasil tersebut dapat diketahui pengingkatan keterampilan peserta
didik dalam menulis teks eksposisi dari siklus I ke siklus II sebesar 12,03%. Selain peningkatan
keterampilan, perilaku peserta didik kelas X-MIPA 1 SMA Negeri 1 Temanggung juga mengalami
perubahan kea rah yang lebih positif setelah dilakukan pembelajaran menulis teks eksposisi dengan model
Think Talk Write.
Studi oleh Taffy E. Raphael dkk. (1988). Hasil dari penelitian oleh para peneliti dari Instruksi
Strategi Kognitif dalam proyek Penulisan di Institut Penelitian tentang Pengajaran, Universitas Negeri
Michigan ini menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan penulisan eksposisi di sekolah dasar
ini harus dilakukan secara khusus. Harus ada peran instruksi dalam penulisan struktur teks eksposisi,
pentingnya upaya kolaboratif antara guru dan peneliti yang berdampak pengajaran tentang pengetahuan
peserta didik dan kinerja peserta didik dalam menulis serta sikap terhadap menulis.
Berdasarkan studi empiris tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan
menulis teks eksposisi dengan model pembelajaran Think Talk Write. Dari studi yang dilakukan oleh
Wulandari (2015) yaitu pada siklus I terdapat 13 peserta didik atau 72,22% yang memperoleh nilai sama
dengan atau lebih dari KKM. Pada siklus II menunjukkan bahwa 16 peserta didik atau 88,89% yang
memperoleh nilai sama dengan atau lebih dari KKM. Penelitian Dwinuryati (2017) menunjukkan hasil
bahwa pada keterampilan menulis teks eksposisi meningkat dari siklus 1 sebesar 76% meningkat menjadi
88% pada siklus 2. Studi oleh Watara (2016) yaitu hasil tes menulis eksposisi pada siklus I menunjukkan
nilai rata-rata 79,25 dan pada siklus II menunjukkan nilai rata-rata 83,22. Dari hasil tersebut dapat
diketahui pengingkatan keterampilan peserta didik dalam menulis teks eksposisi dari siklus I ke siklus II
sebesar 12,03%. Penelitian lain terkait dengan kemampuan menulis teks eksposisi di sekolah dasar
dilakukan oleh Taffy E. Raphael dkk. (1988) menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan
penulisan eksposisi di sekolah dasar ini harus dilakukan secara khusus. Harus ada peran instruksi dalam
penulisan struktur teks eksposisi, pentingnya upaya kolaboratif antara guru dan peneliti yang berdampak
pengajaran tentang pengetahuan peserta didik dan kinerja peserta didik dalam menulis serta sikap
terhadap menulis.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil kajian kepustakaan mengenai model pembelajaran Think Talk Write dan
menulis teks eksposisi dapat diambil simpulan bahwa penerapan model pembelajaran Think Talk Write
dapat meningkatkan kemampuan menulis teks eksposisi peserta didik.
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ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Joyful
learning terhadap pengembangan pendidikan karakter pada sekolah program Full day school . Metode
yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Metode ini dipusatkan dengan mengkaji
beberapa literatur dari beberapa sumber yang diakui dan relevan dengan bidang yang ditulis. Berdasarkan
hasil kajian dari beberapa sumber dapat diketahui bahwa: 1) Program Full day school memiliki dampak
positif terhadap pembentukan karakter siswa; 2) Model pembelajaran berbasis Joyful learning
memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter siswa; 3) Model pembelajaran berbasis
Joyful learning dapat mengembangkan pendidikan karakter pada sekolah program Full day school.
Kata kunci: joyful learning, pendidikan karakter, full day school
PENDAHULUAN
Era globalisasi menimbulkan persaingan yang semakin keras antarbangsa dan dalam berbagai
bidang kehidupan. Menghadapi persaingan tersebut diperlukan sumber daya manusia berkualitas tinggi,
yang mampu menciptakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi modern sebagai sarana mewujudkan
masyarakat maju. Pembangunan sumber daya manusia perlu dilakukan agar berpartisipasi aktif terhadap
pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia adalah melalui proses
peningkatan kualitas pendidikan yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.
Faktor yang menentukan kualitas pendidikan tersebut antara lain kualitas pembelajaran di sekolah dan
karakter siswa itu sendiri. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas belajar dan pemahaman siswa
terhadap materi pembelajaran serta kinerja guru yang mendukung proses pembelajaran. Sedangkan
karakter siswa dapat dibentuk melalui pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah.
Upaya pemerintah dalam mewujudkan pengembangan karakter bangsa tercermin dalam
Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2010 yang bertujuan untuk ―membina
dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berKetuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan adil dan beradab, berjiwa Persatuan Indonesia, berjiwa
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia‖ (Wibowo & Purnama, 2013: 123)
Ruang lingkup pembangunan karakter bangsa mencakup: keluarga, satuan pendidikan,
pemerintahan, masyarakat sipil, masyarakat politik, dunia usaha dan industri, serta media massa. Hal
tersebut menunjukkan bahwa semua elemen masyarakat diminta berpartisipasi dalam gerakan
pembangunan karakter bangsa, akan tetapi satuan pendidikan memiliki peran terpenting dalam proses
pembentukan karakter tersebut.
Pelaksanaan pendidikan karakter di lingkup satuan pendidikan sudah banyak diterapkan di
sekolah-sekolah umum di Indonesia. Salah satu program pemerintah untuk mengembangkan pendidikan
karakter di sekolah adalah melalui program full day school yang sudah dilaksanakan diberbagai sekolah
di Indonesia sejak Juli 2017. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur sekolah 8 jam
sehari selama 5 hari alias full day school pada 12 Juni 2017.
Full day school secara umum adalah program sekolah yang menyelenggarakan proses belajar
mengajar di sekolah selama sehari penuh dengan memadukan sistem pengajaran intensif yaitu memberi
tambahan waktu khusus untuk kegiatan pengayaan, pendalaman materi, dan ekstrakurikuler siswa. Waktu
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tambahan tersebut dilaksanakan selama delapan jam sehari dimulai dari jam 07.00 sampai jam 15.00.
Meskipun pada kenyataannya, proses belajar mengajar hanya dilakukan sampai pada jam 12.00, dan
selebihnya digunakan untuk kegiatan pembinaan karakter siswa termasuk kegiatan ekstrakurikuler.
Tujuan utama full day school selain untuk mengembangkan manajemen mutu pendidikan adalah
sebagai salah satu upaya pembinaan akidah dan akhlak siswa serta menanamkan nilai-nilai karakter
kepada siswa. Full day school juga memberikan dasar yang kuat dalam belajar pada segala aspek yaitu
perkembangan intelektual, fisik, sosial dan emosional dikarenakan sistem full day school memiliki waktu
yang lebih panjang dibandingkan dengan sekolah dasar konvensional pada umumnya. Full day school
sebenarnya memiliki kurikulum inti yang sama dengan sekolah pada umumnya, namun juga mempunyai
kurikulum lokal yang mampu mengembangkan seluruh potensi kepribadian siswa dengan lebih seimbang
(Hasan, 2006: 111).
Agar tujuan utama full day school dapat tercapai, maka pelaksanaan program full day school di
sekolah harus melibatkan seluruh elemen kependidikan yang ada baik dari segi kurikulum, sarana dan
prasarana, sumber belajar, media pembelajaran, guru dan siswa itu sendiri. Guru sebagai pendidik
memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program full day school dimana guru harus
mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan agar siswa tidak merasa jenuh selama
proses pembelajaran berlangsung.
Pembelajaran yang menyenangkan dapat dilakukan dengan menerapkan sebuah model
pembelajaran berbasis joyfull learning. Joyful learning merupakan salah satu model pembelajaran yang
menyenangkan yang dapat menjadi solusi untuk memperbaiki sikap dan perilaku siswa, dikarena model
ini memberikan siswa pengertian untuk lebih memusatkan diri atau lebih perhatian terhadap proses
pembelajaran. Konsentrasi yang harus dibangun oleh siswa menjadi kunci keberhasilan model ini,
sehingga kesan ―menyenangkan ketika proses pembelajaran‖ lebih dapat tersampaikan.
Pembelajaran menyenangkan dituntut untuk menciptakan pola hubungan yang baik antara guru
dan siswa. Terciptanya kegiatan pembelajaran menyenangkan memotivasi siswa untuk lebih bersikap
aktif dan kreatif, sehingga siswa juga dapat memiliki peran dalam menciptakan inovasi dalam
pembelajaran. Motivasi-motivasi yang dibangun bersama oleh siswa dan guru dapat menjadi salah satu
bukti keberhasilan tercapainya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Penerapan model
pembelajaran Joyful learning ini diharapkan dapat menjadikan siswa terlibat secara langsung dalam
kegiatan pembelajaran dan dapat mengembangkan karakter siswa.
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi model pembelajaran berbasis joyful
learning dalam pengembangan karakter siswa di sekolah program full day school yang sudah diterapkan
di beberapa sekolah di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode analisis literatur, dengan melakukan
analisis mendalam dari berbagai sumber sehingga ditemukan kesimpulan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
METODE
Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik
pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporanlaporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan (Nazir, 2003: 111). Sumber
kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian.
Sehingga dalam penelitian ini meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis,
penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan Karakter
Wibowo (2013: 40) menjelaskan pendidikan karakter merupakan pendidikan yang menanamkan
dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki,
menerapkan, dan mempraktikkan dalam kehidupannya. Pendapat lain menyatakan bahwa pendidikan
karakter merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan karakter yang baik
berlandaskan kebajikan-kebajikan inti yang secara objektif baik bagi individu maupun masyarakat
(Saptono, 2011: 23).
Kebajikan-kebajikan untuk membentuk karakter yang baik, yaitu rasa hormat, tanggung jawab,
kebijaksanaan, keadilan, ketabahan, pengendalian-diri, kasih sikap positif, kerja keras integritas, penuh
syukur, dan kerendahan hati.
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Nilai-Nilai Pendidikan Karakter
Menurut Saptono (2011: 43), nilai-nilai pendidikan karakter dapat tercermin dalam sikap-sikap
berikut ini:
1. Religius, merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang
dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama
lain.
2. Jujur, merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu
dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
3. Toleransi, merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat,
sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin merupkan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan
dan peraturan
5. Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi
berbagai hambatan belajar, tugas dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif merupakan berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari
sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam
menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban
dirinya dan orang lain.
9. Rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih
mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar.
10. Semangat kebangsaan merupakan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan
kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan,
kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa dan lingkungan.
12. Menghargai prestasi merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan
sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/komunikatif merupakan tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul,
dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta damai merupakan sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang
dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar membaca merupakan kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang
memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada
lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam
yang sudah terjadi.
17. Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain
dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya, yang seharusnya ia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,
sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
Penerapan Full Day School
Pembangunan karakter dilakukan secara sistematik dan integratif dengan melibatkan satuan
pendidikan yang merupakan komponen penting yang dilakukan bersama dengan komponen lain. Upaya
preventif yang dilakukan satuan pendidikan dalam membangun karakter salah satunya dengan
membangun pendidikan karakter melalui penerapan full day school. Penerapan full day school bukan
untuk menambah materi dan jam pelajaran yang sudah ditetapkan, melainkan tambahan jam tersebut
digunakan untuk pengayaan materi ajar untuk menambah wawasan, menyelesaikan tugas, pembinaan
mental, jiwa dan moral anak (Setiyarini, Joyoatmojo & Sunardi: 2014).
Penerapan full day school telah terbukti dapat meningkatkan nilai karakter siswa, yang
ditunjukkan melalui beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan pada beberapa thaun terakhir sejak
program full day school ditetapkan. Leasa & Batlolona (2017), menyatakan bahwa sekolah dan siswa
sama-sama memberikan respon positif terhadap kegiatan full day school. Hal tersebut ditunjukkan melalui
nilai karakter siswa yang mencapai kategori baik, sangat baik, dan bahkan memuaskan pada beberapa
kelompok yang telah dilakukan pengujian.
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Hal yang sama juga ditunjukkan melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristiawan dan
Tobari (2017), menunjukkan bahwa karakteristik utama pembelajaran dengan full day school dapat
menciptakan siswa yang selalu unggul dalam proses pembelajaran serta menciptakan proses pembelajaran
yang berlangsung secara aktif, kreatif, transformative dan insentif. Berdasarkan hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa program full day school dapat mengembangkan karakter siswa yang ditunjukkan dari
adanya sikap kreatif siswa yang merupakan salah satu nilai karakter bangsa.
Hambatan penerapan Full Day School
Pengembangan karakter akan sangat efektif dan efisien untuk dicapai melalui program full day
school jika dalam pelaksanaannya tidak terdapat hambatan atau kendala. Pembelajaran selama 8 jam yang
dilakukan siswa dengan adanya full day school memungkinkan timbulnya suatu kendala bagi siswa. Salah
satunya adalah kondisi tubuh siswa menjadi letih karena seharian berada di sekolah (Agustinova, 2014).
Masalah yang sama juga ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Suranto dan Seftiana
(2017), banyaknya kegiatan pada program full day meyebabkan siswa cepat lelah dan bahkan jatuh sakit
dikarenakan siswa belum dapat membagi waktu dan kemampuan tubuhnya.
Penghambat lain berdasarkan hasil penelitian Kristiawan & Tobari (2017), yaitu adanya rasa
bosan pada siswa dikarenakan proses pembelajaran yang dilakukan hampir sehari penuh akan membuat
siswa merasa bosan. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya
pembelajaran dengan full day school dapat membuat siswa merasa lebih letih dan merasa bosan karena
lamanya waktu atau keberadaan mereka di sekolah.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pihak sekolah terutama guru sebagai pendamping
selama proses pembelajaran harus dapat menyelesaikan masalah tersebut agar tujuan dari penerapan full
day school untuk mengembangkan karakter siswa dapat tercapai. Bagi suatu lembaga pendidikan atau
seorang guru yang mengajar di sekolah dengan sistem full day school harus pandai-pandai dalam
menggunakan waktu serta menyiasati aktivitas siswa agar segala aktivitas bermanfaat dan menyenangkan
(Astute: 2013). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mengatasi
masalah yang timbul dalam penerapan full day school maka guru dapat menerapkan model pembelajaran
yang menyenangkan.
Joyful Learning
Joyful learning merupakan suatu model pembelajaran yang selama proses pembelajaran
dilakukan dengan menciptakan suasana yang menyenangkan tanpa adanya tekanan sehingga menciptakan
rasa senang belajar pada siswa. Tujuan utama joyful learning adalah untuk membantu peserta didik
belajar dengan senang hati, sehingga belajar itu merupakan hal yang menyenangkan, bukan menjadi suatu
beban (Fikroh, Suprihatiningrum, & Indriyanti: 2013). Siswa yang merasa senang selama proses
pembelajaran akan lupa dan bahkan tidak merasakan adanya beban, sehingga akan membuat kondisi
siswa tetap bagus meskipun pembelajaran dilakukan di sekolah selama 8 jam.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengrauh positif dari penerapan
model joyful learning pada pembentukan sikap siswa yang dapat membantu efektifitas penerapan full day
school. Hasil penelitian Anggoro, Sopandi, & Sholehuddin (2017: 1), pembelajaran dengan pendekatan
joyful learning dapat meningkatkan sikap positif siswa. Sikap sendiri merupakan bagian dari kebajikan
esensial yang merupakan landasan dari pendidikan karakter (Saptono, 2011: 21)
Fikroh, Suprihatiningrum, & Indriyanti (2013), menunjukkan bahwa dari penerapan
pembelajaran joyful learning melalui modul dapat memberi pengaruh yang positif terhadap kemandirian
siswa, yaitu dengan adanya peningkatan angka kemandirian dari 61,24 menjadi 70,34. Pernyataan
tersebut didukung oleh hasil penelitian Pramesthi, Catur, & Susanti (2015) yang menyatakan bahwa
penerapan pendekatan joyful learning dengan metode guided discovery dapat meningkatkan rasa ingin
tahu siswa.
Fakta yang sama juga didukung oleh hasil penelitian oleh Maaruf (2009), yang menyatakan
bahwa selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran yang menyenangkan siswa mengalami
serangkaian kegiatan yang dapat menimbulkan suatu ketergantungan positif dan tanggung jawab individu
yang mendalam. Astuti (2013), menyatakan bahwa penerapan pendekatan joyful learning sebagai upaya
mendorong perkembangan sosial anak pada sekolah fullday school dinilai berjalan efektif dan efisien.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model joyful
learning pada sekolah full day school dapat meningkatkan nilai-nilai karakter siswa yang ditunjukkan
dengan adanya peningkatan pada sikap kemandirian, rasa ingin tahu, tanggung jawab serta perkembangan
sosial yang merupakan bagian dari nilai-nilai pendidikan karakter.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Program Full day school memiliki dampak positif terhadap pembentukan karakter siswa;
2. Model pembelajaran berbasis joyful learning memberikan dampak positif terhadap pembentukan
karakter siswa;
3. Model pembelajaran berbasis Joyful learning dapat mengembangkan pendidikan karakter pada
sekolah program Full day school.
Selain itu penulis ingin memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar dalam melaksanakan
penelitian terhadap karakter siswa tidak hanya dilakukan di lingkup sekolah saja, tetapi juga dilihat dari
sikap dan perilaku siswa di lingkungan luar sekolah yaitu dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hal
tersebut dikarenakan pembentukan karakter siswa itu tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja,
melainkan dalam segala aspek kehidupan termasuk lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan model pembelajaran project
based learning dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA). Model pembelajaran
project based learning merupakan salah satu model yang dapat diterapkan untuk kurikulum saat ini yaitu
kurikulum 2013. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan observasi,
wawancara serta angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMA di Kabupaten X.
Sampel yang digunakan sejumlah 80 peserta didik SMA yang dipilih dengan menggunakan simple
random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan pada SMA
Kabupaten X masih menggunakan model pembelajaran konvensional sehingga guru masih menjadi pusat
belajar. Adanya penerapan kurikulum 2013 seharusnya menjadikan proses pembelajaran berpusat pada
peserta didik. Peserta didik dituntut untuk tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari guru tetapi juga
berdasarkan pengalamannya sendiri sehingga dapat lebih memahami materi pelajaran. Project based
learning dapat menjadikan peserta lebih aktif dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat
memeroleh pengalaman belajarnya sendiri. Berpikir kreatif peserta didik dalam memeroleh pengetahuan
akan meningkat dikarenakan peserta didik dituntut untuk dapat menemukan pengetahuannya sendiri. Hal
tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan project based learning maka berpikir kreatif
peserta didik dapat meningkat.
Kata kunci: Project Based Learning, Berpikir kreatif.
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan usaha manusia untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya agar
menjadi lebih baik. Salah satu cara peningkatan tersebut dapat diperoleh dengan mengikuti proses
pembelajaran. Proses pembelajaran tidak terlepas dari kurikulum yang digunakan saat ini yaitu kurikulum
2013. Kurikulum 2013 menuntut peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran sehingga mereka
dapat memeroleh pengetahuannya berdasarkan pengalaman belajarnya sendiri. Tujuan penerapan
kurikulum 2013 antara lain untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai
pribadi yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.
Kreatif merupakan salah satu tujuan dari penerapan kurikulum 2013 yang harus dimiliki peserta
didik. Berpikir kreatif peserta didik menjadi salah satu hal yang penting saat peserta didik mencari
pengetahuannya. Peserta didik yang memiliki berpikir kreatif memiliki banyak cara dalam menyelesaikan
berbagai persoalan dengan berbagai persepsi dan konsep yang berbeda (Awang dan Ramly, 2008: 19).
Berpikir kreatif harus dikembangkan pada peserta didik karena kemampuan berpikir kreatif dapat
mewujudkan (mengaktualisasi) dirinya sendiri, melihat bermacam-macam kemungkinan untuk
menyelesaikan masalah, memberikan kepuasan kepada individu dan meningkatkan kualitas hidupnya
(Munandar, 2009: 31). Berdasarkan hal tersebut guru harus dapat merancang dan menciptakan kondisi
pembelajaran secara optimal sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir
kreatifnya dalam pembelajaran.
Guru sebagai seorang pendidik yang melaksanakan proses pembelajaran harus mampu
menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir
kreatif peserta didik. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran
yang dapat membuat peserta didik aktif mencari pengetahuannya sendiri. Project based learning
merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk membuat peserta didik menjadi
lebih aktif dalam pembelajaran. Project based learning merupakan model pembelajaran yang dilakukan
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dengan meletakkan peserta didik dalam sebuah peran aktif untuk memecahkan masalah, mengambil
keputusan, dan membuat dokumen (Kamdi, 2007: 7). Pembelajaran dengan menerapkan model
pembelajaran project based learning efektif untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, pengetahuan
peserta didik melalui pembelajaran aktif, keterampilan komunikasi, metode pengambilan keputusan dan
peningkatan kepercayaan diri peserta didik (Tiantong & Siksen, 2013: 209). Model pembelajaran
tersebut, melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah dan memberikan peluang bagi peserta didik
untuk mendapatkan pengalaman belajarnya sendiri. Pengalaman belajar yang didapatkan oleh peserta
didik diharapkan mampu meningkatkan kemampuan bepikir kreatif dalam memecahkan masalah.
METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh peserta didik di Kabupaten X. Sampel yang digunakan sejumlah 80 peserta
didik yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Data diperoleh dengan menggunakan
observasi, wawancara dan angket. Hasil observasi dan wawancara akan dianalisis dengan menggunakan
persentase dan dideskripsikan untuk memeroleh informasi mengenai kondisi yang ada di lapangan. Hasil
analisis dari observasi dan wawancara tersebut akan menggambarkan penerapan model pembelajaran
project based learning untuk mengembangkan berpikir kreatif peserta didik di Sekolah Menengah Atas
(SMA).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa model pembelajaran yang
digunakan oleh guru adalah model pembelajaran konvensional yang menuntut peserta didik hanya
menghafal materi pelajaran. Hal tersebut menjadikan peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran dan
peserta didik hanya menghafalkan materi pelajaran tanpa mengetahui penerapan pengetahuannya pada
kehidupan sehari-hari. Guru masih mendominasi dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik tidak
mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Hasil observasi mengenai kemampuan berpikir kreatif
peserta didik digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kemampuan berpikir kreatif
Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa peserta didik memiliki kemampuan berpikir kreatif yang
cukup rendah. Hal tersebut belum sesuai dengan tujuan kurikulum yang diterapkan pada saat ini.
Rendahnya kemampuan berpikir kreatif cukup menghambat bagi peserta didik karena berpengaruh pada
hasil belajar yang mereka peroleh. Kemampuan berpikir kreatif peserta didik dapat dilatih dengan cara
proses pembelajaran langsung yang menuntut peserta didik dapat mengetahui informasi dari suatu materi
pelajaran berdasarkan pengalamannya sendiri. Guru yang mempunyai peranan penting dalam
pembelajaran dapat menerapkan model pembelajaran yang dapat menjadikan peserta didik lebih aktif
sehingga dapat memeroleh informasi mengenai suatu materi pelajaran. Salah satu cara yang dapat
dilakukan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta
didik sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Salah satu model pembelajaran
yang dapat diterapkan yaitu project based learning. Thomas (2000: 1) menyatakan bahwa project based
learning merupakan tugas kompleks berdasarkan pertanyaan atau masalah yang menantang, melibatkan
peserta didik masuk desain, pengambilan keputusan serta memberikan kesempatan peserta didik bekerja
mandiri untuk menghasilkan suatu produk. Berdasarkan hal tersebut dilakukan survei kepada peserta
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didik menggunakan angket mengenai penerapan model pembelajaran project based learning sebagai
berikut:

Gambar 2. Hasil Survei Penerapan Project Based Learning
Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa peserta didik setuju jika dilakukan penerapan
project based learning dalam proses pembelajaran. Penerapan tersebut menjadikan peserta didik
memiliki pengalaman belajarnya sendiri sehingga dapat membuat peserta didik merasakan suasana
pembelaajaran yang berbeda. Pengalaman belajar yang mereka peroleh tersebut juga dapat diterapkan
pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh peserta didik. Berdasarkan
wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa peserta didik merasa dengan adanya penerapan project
based learning mereka dapat lebih aktif sehingga tidak merasa bosan saat pembelajaran. Peserta didik
juga dapat memahami dan mengingat materi pelajaran yang disampaikan lebih lama karena mereka
menemukan informasinya sendiri. Peserta didik juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir
kreatifnya untuk memecahkan masalah sehingga dapat memeroleh informasi yang diperlukan. Peserta
didik juga lebih termotivasi dan semangat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru.
Penerapan project based learning juga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam
bekerjasama dengan peserta didik yang lain. Hal-hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Thomas
(2000: 25) mengenai kelebihan dari penerapan project based learning yaitu (1) dapat meningkatkan
moivasi; (2) meningkatkan kemampuan pemecahan masalah; (3) memperbaiki keterampilan
menggunakan media pembelajaran; (4) meningkatkan semangat dan keterampilan berkolaborasi; (5)
meningkatkan keterampilan dalam manajemen sumber daya.
Penerapan project based learning dalam pembelajaran memiliki manfaat bagi peserta didik
yaitu (Boss dan Kraus, 2007: 23): (1) Project based learning bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga
tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya; (2) Peserta didik terlibat dalam kegiatan
dunia nyata; (3) Peserta didik bekerja secara kolaboratif untuk memcahkan masalah; (4) Meningkatkan
kerja sama guru dan peserta didik dalam merancang dan mengimplementasikan proyek. Hal tersebut
menunjukkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran tersebut peserta didik tidak hanya dapat
meningkatkan pengetahuannya, tetapi juga sikap dan keterampilan karena peserta didik bekerja secara
kelompok dan dituntut untuk menyelesaikan sebuah tugas. Pembelajaran dengan menggunakan project
based learning merupakan pendekatan yang sangat efektif yang memungkinkan peserta didik membuat
pendapat mengenai suatu topik pembelajaran, mengajukan pertanyaan, serta mendapatkan keterampilan
yang diperoleh dalam konteks kehidupan nyata sehingga memungkinkan peserta didik untuk
memecahkan masalah secara kreatif (Katz dan Chard, 2000: 22).
Kemampuan berpikir kreatif peserta didik dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan tugas yang
diberikan. Kemampuan berpikir Kkreatif dapat diartikan sebagai sesuatu yang melibatkan pengungkapan
gagasan dan perasaan serta penggunaan berbagai macam cara untuk menemukan, mengeksplorasi, dan
mencari kepastian untuk menyelesaikan suatu permasalahan (Beetlestone, 2011: 2). Berpikir kreatif
peserta didik merupakan kemampuan seseorang untuk mencari berbagai alternatif baik dalam bentuk
pemikiran, pendekatan masalah, atau aktivitas. Kemampuan berpikir kreatif peserta didik mempengaruhi
hasil belajar, karena pada dasarnya belajar diawali dari proses ingin tahu. Potur dan Barkul (2009: 45)
mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif adalah sebuah kemampuan kognitif orisinil dan proses
memecahkan masalah yang memungkinkan peserta didik menggunakan akalnya dengan cara yang unik
dan diarahkan pada sebuah hasil. Peserta didik dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah yang
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diberikan dengan berbagai cara dan guru berperan sebagai fasilitator untuk memberikan konsep yang
benar kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat membuat suatu produk baru. Hal tersebut sesuai
dengan yang disampaikan oleh Galligan (2006: 20) bahwa berpikir kreatif itu penting dalam semua aspek
pembaharuan dan kemajuan, memerlukan imajinasi, disiplin, dan dukungan. Peserta didik yang
mempunyai kemampuan berpikir kreatif diharapkan juga mampu menyelesaikan suatu
masalah.Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran untuk
menemukan jawaban atas suatu masalah tertentu atau tugas terbuka (Kiehn, 2007: 12). Peserta didik yang
diajarkan dengan project based learning memiliki tingkat kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik
daripada peserta didik yang diajarkan dengan model konvensional (Cakici dan Turkmen, 2013: 14). Hasil
belajar yang lebih baik pada peserta didik setelah penerapan project based learning dapat dikarenakan
oleh suasana belajar yang lebih menyenangkan karena peserta didik diberikan kebebasan untuk
menemukan pengetahuannya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Yalcin (2009: 101) menyatakan
bahwa dengan penerapan project based learning guru dapat menciptakan suasana belajar yang bervariasi
dan menghindarkan dari kebosanan yang biasa terjadi di sekolah sehingga peserta didik dapat lebih aktif
dalam pembelajaran.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan di atas, penerapan project based learning dalam pembelajaran dapat
menjadikan peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk dapat memeroleh
informasi mengenai materi pelajaran dengan sendirinya sehingga dapat meningkatkan pemahamannya.
Penerapan project based learning juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik
untuk dapat memecahkan suatu masalah dan menemukan informasi yang diperlukan.
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ABSTRAK
Matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit bagi sebagian besar siswa. Banyak penyebab
yang menjadikan sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam belajarnya. Cara penyampaian guru
yang monoton merupakan salah satu penyebab siswa sulit menerima pelajaran matematika. Pembelajaran
matematika memerlukan suasana yang menyenangkan dan juga media yang dapat memperjelas apa yang
akan disampaikan oleh guru. Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dan tepat dapat menjadikan
pembelajaran menyenangkan, aktif dan mudah dipahami oleh siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat
tercapai. Metode pembelajaran roleplaying merupakan salah satu metode yang menyenangkan dan aktif,
karena siswa diajak bermain peran, tidak monoton hanya mendengarkan saja sehingga pembelajaran lebih
menyenangkan dan mengaktifkan kegiatan siswa di dalam pebelajaran. Desain yang digunakan dalam
artikel ini berupa studi literatur atau deskriptif kualitatif yang bertujuan memaparkan mengenai metode
roleplaying dalam pembelajaran matematika materi perkalian bilangan bulat dengan mengambil toeriteori dan hasil penelitian yang sudah ada. Metode roleplaying bisa menjadi referensi guru dalam
menerapkan pembelajaran matematika pada materi perkalian bilangan bulat.
Kata kunci : Matematika, Metode Role playing, Perkalian bilangan bulat
PENDAHULUAN
Pembelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang ditakuti oleh siswa, bahkan oleh
orang dewasa. Matematika merupakan mata pelajaran yang selama ini dianggap tidak menyenangkan bagi
siswa, hal tersebut muncul karena berbagai hal, antara lain: guru kurang memberi motivasi pada siswa
untuk menyukai pelajaran matematika, metode dan media yang digunakan guru kurang bervariasi. Dalam
hal ini seorang guru betul-betul harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang
menyenangkan.
Menurut Somakin(2008) Bermain merupakan salah satu ciri anak usia SD yang dapat
berinteraksi langsung dengan lingkungan. Dengan menginteraksikan permainan ke dalam proses
pembelajaran, berarti turut mengkondisikan siswa belajar sambil bermain sehingga siswa menjadi aktif
dan senang dalam belajar. Mengenai permainan pada anak-anak tingkat SD, Fosnot & Maarten Dolk
(2001) menyatakan bahwa children of all ages, across all cultures, love to play games. Board games,
card games, and dice games provide rich contexts for mathematical learning. Games can also be made
that will bring certain mathematical ideas to the surface for exploration. Anak-anak dari segala usia suka
bermain game. Permainan papan, permainan kartu, dan permainan dadu menyediakan konteks yang kaya
untuk belajar matematika. Games juga dapat dibuat untuk mengeksplor ide-ide matematika tertentu ke
permukaan.
Berdasarkan uraian diatas metode yang bisa mengakomodasi pembelajaran dalam permainan
adalah metode pembelajaran roleplaying. Dalam metode roleplaying siswa diminta untuk aktif dalam
permainan dimana didalamnya ada unsur pembelajaran. Dengan menggunakan metode roleplaying
pembelajaran tidak monoton dikuasai oleh guru karena dalam metode ini siswalah yang berperan aktif
dalam pembelajaran. Dengan begitu akan tercipta suasana pembelajaran yang aktif dan juga
menyenangkan.METODE
Desain yang digunakan dalam artikel ini berupa desain studi literatur atau deskriptif kualitatif.
Artinya, hasil penelitian dipaparkan untuk menggambarkan kualitasnya. Sumber data dalam penelitian ini
berupa penggunaan metode pembelajaran roleplaying untuk memudahkan pemahaman mata pelajaran
matematika perkalian bilangan bulat. Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti menggunakan
teknik pengumulan data yang berasal dari teori-teori dan penelitian yang sudah ada kemudian dibaca-
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catat. Sumber data tersebut dibaca berulang-ulang secara intens dan cermat untuk mendapatkan data yang
sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian, data yang telah ditemukan direkam dalam wujud catatan.
Dalam mencari data peneliti menetapkan instrumennya adalah peneliti sendiri. Sedangkan, teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi. Maksudnya, peneliti menganalisis
data yang telah terkumpul untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan tujuan
penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Miftahul A‘la dalam bukunya Quantum Teaching (2011:49) metode pembelajaran Role
playing (bermain peran) adalah merupakan cara penguasaan bahan–bahan pelajaran melalui
pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dimiliki oleh setiap siswa. Pengembangan imajinasi dan
penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini
umumnya dilakukan lebih dari satu orang, itu bergantung kepada apa yang di perankan.
Roleplaying atau bermain peran adalah suatu gambaran spontan dari situasi, kondisi atau
keadaan yang khusus dilakukan oleh sekelompok orang yang terdiri dari para siswa. Bermain peran disini
yaitu terjadinya hubungan antara siswa dalam situasi tertentu (Suharto, 1997:85). Bermain peran (role
playing) adalah tindakan di luar peranan yang ditentukan sebelumnya, karena tujuannya adalah
menciptakan kembali gambaran histori masa silam, peristiwa yang mungkin terjadi pada masa
mendatang, peristiwa-peristiwa sekarang atau situasi-situasi bayangan pada suatu tempat serta waktu
tertentu, sehingga siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pribadi dan motivasi yang
mendorong tingkah lakunya (Supriono dan Sapari, 2001:137).Melalui metode bermain peran dapat
melibatkan aspek-aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor
Driscoll claimed that role-playing teaching method has been derived from the idea
that knowledge is constructed by learners in their attempt to understand their experiences (Suchismita
Bhattacharjee dan Somik Ghosh, 2013: 2). Driscoll mengklaim bahwa metode pengajaran bermain peran
telah diturunkan dari gagasan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik dalam upaya mereka untuk
memahami pengalaman mereka.
Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun (2011: 328) Roleplaying merupakan sebuah model
pengajaran yang berasal dari dimensi pendidikan individu maupun sosial. Model ini membantu masingmasing siswa untuk menemukan makna pribadi dalam dunia sosial mereka dan membantu memecahkan
dilema pribadi dengan bantuan kelompok sosial. Aunurrahman (2009) menyatakan bahwa, ―Model Role
Playing dirancang khusus untuk membantu siswa mempelajari nilai-nilai sosial dan moral dan
pencerminannya dalam perilaku‖ . Menurut Uno (2011: 26), ―Bermain peran sebagai suatu model
pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa menemukan makna diri (jati diri) di dunia sosial dan
memecahkan dilema dengan bantuan kelompok‖.
Tujuan dari metode pembelajaran bermain peran ini menurut Oemar Hamalik (2001:198)
disesuaikan dengan jenis belajar, diantaranya sebagai berikut :
1. Belajar dengan berbuat. Para siswa melakukan peranan tertrentu sesuai dengan kenyataan yang
sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan interaktif atau
keterampilan-keterampilan reaktif.
2. Belajar melalui peniruan (imitasi). Para siswa pengamat drama menyamakan diri dengan pelaku
(aktor) dan tingkah laku mereka.
3. Belajar melalui balikan. Para pengamat mengomentari (menanggapi) prilaku para pemain atau
pemegang peeran yang telah ditampilkan. Tujuannya adalah untuk mngembangkan prosedurprosedur kognitif dan prinsip-prinsip yang mendasari perilaku keterampilan yang telah
didramatisasikan.
4. Belajar melalui pemgkajian, penilaian dan pengulangan. Para peserta dapat memperbaiki
keterampilan-keterampilan mereka dengan mengulanginya dalam penampilan berikutnya.
5. Menurut Wina Sanjaya (2006:161) metode role playing ini merupakan sebagian dari simulasi yang
diarahkan utuk mengkreasikan peristiwa- peristiwa aktual atau kejadian- kejadian yang mungkin
muncul pada masa mendatang.
Dalam Principles and Standardsf or School Mathematics (NCTM, 2000: p.66) mengemukakan
bahwa ―mathematics is used in science, the social sciences, medicine, andcommerce‖. Pernyataan
tersebut mengungkapkan matematika digunakan dalam ilmu pengetahuan sosial, ilmu kedokteran, dan
perdagangan. Terkait dengan kegunaan belajar matematika, NCTM (2000, p.144) menjelaskan
“mathematics learning is both about making sense of mathematical ideas and about acquir-ing skills and
insights to solve problems”. Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa belajar matematika dapat
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menimbulkan rasa (sense) ide-ide matematika dan menciptakan keterampilan dan pengetahuan dalam
memecahkan masalah
Bilangan bulat merupakan gabungan antara bilangan asli dengan bilangan-bilangan negatifnya
serta bilangan nol. Bilangan bulat juga dapat diartikan sebagai gabungan antara bilangan negatif dan
bilangan cacah. (Wahyudi, 2008: 140). Bilangan bulat anggotanya terdiri dari bilangan positif, bilangan
negatif dan bilangan nol. Sedangkan menurut Gatot Muhsetyo (2007 : 3.8) berpendapat bahwa bilangan
bulat terdiri dari : (1) Bilangan – bilangan yang bertanda negatif ( -1, -2, - 3,-4,…) yang selanjutnya
disebut bilangan bulat negatif. (2) Bilangan 0 (nol). (3) Bilangan – bilangan yang bertanda positif (1, 2, 3,
4,…) yang selanjutnya disebut bilangan bulat bulat positif. Menurut Cardan dalam Gatot Muhsetyo (2007
: 3.11) menyebutkan bilangan positif dengan bilangan yang sungguh – sungguh ( true number ), dan
bilangan negative dengan istilah bilangan fiktif ( fictitiuos number )
Bilangan bulat jika ditunjukkan pada garis bilangan menjadi sebagai berikut.
Gambar 1. Garis Bilangan

Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif {1,2,3,...}, bilangan nol {0} dan bilangan
bulat negatif {-1, -2, -3, ....}.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada bilangan bulat adalah:
1) Pengertian negatif satu (-1) harus dibedakan dengan pengertian tanda ― –―. Pengertian -1 dibaca
negatif 1 adalah menunjukkan kedudukan bilangan -1 pada garis bilangan di sebelah kiri titik
pangkal nol (0), Sedangkan pada 3-1, tanda ― –― berarti operasi, dibaca ―tiga ikurangi satu‖.
2) Perhatikan garis bilangan pada bilangan bulat di atas. Terlihat bahwa 2 lawan bilangannya -2,
sedangkan -1 lawan bilangannya 1, dan seterusnya. Dua bilangan ikatakan saling berlawanan apabila
dua bilangan ini dijumlahkan menghasilkan nol (0).
Perkalian merupakan operasi penjumlahan dengan bilangan yang sama. Pernyataan tersebut akan
dijabarkan dengan penjelasan contoh di bawah ini, 6 x 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18 sama halnya dengan
: 3 x 6 = 6 + 6 + 6 = 18. Dari contoh tersebut kita melihat bahwa hasil akhirnya adalah sama tetapi
memiliki arti yang berbeda, di mana 6 x 3 artinya enam kali tiganya, sedangkan 3 x 6 artinya tiga kali
enamnya. Pernyataan tersebut dapat dituliskan dengan n x a = a + a + a ... + a, artinya n merupakan
banyaknya suku a.
1). Perkalian Bilangan Bulat Positif dan Negatif.
Hasil Perkalian antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat
negatif. Perhatikan contoh soal di bawah ini :
1. 5 x (-3) = -15
2. 8 x (-7) = -56
Di mana untuk setiap bilangan bulat a dan b selalu berlaku a x (-b) = -ab
2). Perkalian Bilangan Bulat Negatif dan Positif
Perkalian ini merupakan kebalikan dari perkalian positif dan negatif hanya berbeda pada bentuk soal
sementara hasilnya sama yaitu bilangan bulat negatif. Perhatikan contoh berikut :
1. (-5) x 3 = -15
2. (-8) x 7 = -56
Di mana untuk setiap bilangan bulat a dan b selalu berlaku - (a x b) = -ab
3). Perkalian Bilangan Bulat Negatif Dengan Negatif
Hasil perkalian antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat
positif. Perhatikan contoh berikut :
1. -4 x (-7) = 28
2. -6 x (-5) = 30
Di mana untuk setiap bilangan bulat a dan b selalu berlaku -a x (-b) => (a x b) = ab
4). Perkalian Bilangan Bulat Dengan Nol (0)
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Untuk setiap bilangan yang dikalikan dengan nol (0), maka hasilnya adalah nol (0). Perhatikan
contoh berikut :
1. 5 x 0 = 0
2. -7 x 0 = 0
5). Unsur Identitas Perkalian
Setiap bilangan bulat apabila dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri.
Perhatikan contoh berikut :
1. 9 x 1 = 9
2. 25 x 1 = 25
3. -18 x 1 = -18
Dalam hal ini, 1 disebut sebagai unsur identitas pada perkalian. Di mana untuk setiap bilangan bulat
a selalu berlaku a x 1 = 1 x a = a.
Manfaat metode roleplaying ini dapat membantu siswa dalam memahami konsep abstrak pada
materi perkalian bilangan bulat dengan aktif melakukan kegiatan pembelajaran dengan bermain peran
secara langsung. Tujuan penggunaan metode roleplaying pada materi perkalian bilangan bulat adalah
membantu siswa dalam memahami perkalian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Selanjutnya setelah
memahami konsep dengan menggunakan metode roleplaying, diharapkan siswa dapat menyelesaikan
permasalahan materi yang berkaitan dengan perkalian bilangan bulat secara langsung. Berdasarkan teori
Piaget (Siegler dkk, 2006) yang menyatakan anak usia 7-12 tahun berada pada tahap operasional konkit
dimana anak belum bisa memahami hal yang abstrak. Perkalian bilangan bulat yang melibatkan bilangan
negatif masih bersifat abstrak dan untuk mengkonkritkan digunakan metode roleplaying.
Petunjuk:
Untuk menanaman konsep perkalian bilangan bulat menggunakan garis bilangan, perlu adanya
kesepakatan terlebih dahulu yaitu:
1. a × b; a adalah pengali, b adalah bilangan yang dikali
2. Pada posisi awal, benda/model terletak pada bilangan nol menghadap sesuai tanda b.
a. Jika b positif berarti benda/model menghadap ke arah bilangan positif.
b. Jika b negatif berarti benda/model menghadap ke arah bilangan negatif
3. Pengali (a)menunjukkan banyak langkah yang harus dilakukan.
a. Jika a positif dimaknai melangkah maju
b. Jika a negatif dimaknai melangkah mundur
4. Nilai positif bilangan yang dikali (|𝑏|), menunjukkan banyak loncatan untuk setiap langkah.
Contoh: 3 × 2 = ....
• Bilangan yang dikali adalah 2, berarti posisi awal model pada bilangan nol menghadap bilangan positif
• Pengali adalah 3, berarti maju sebanyak tiga langkah dengan dua loncatan
untuk setiap langkah
Gambar 2. Roleplaying perkalian bilangan bulat

Secara umum, langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode roleplaying pada materi
perkalian bilangan bulat yaitu:
1. Tahap awal, guru memberikan motivasi awal dengan mengaitkan materi perkalian bilangan bulat
dengan perkalian bilangan cacah. Guru membentuk siswa menjadi kelompok belajaran dan
mengenalkan metode roleplaying.
2. Tahap inti (penyampaian materi), guru menyampaikan materi perkalian bilangan bulat dengan
metode roleplaying. Pertama guru menyampaikan petunjuk atau aturan dalam melakukan perkalian
bilangan bulat dengan metode roleplaying dan memberikan contoh peragaan. Ketika memaparkan
materi dengan metode roleplaying guru melibatkan siswa dengan memberikan pertanyaan terkait
dengan operasi perkalian bilangan bulat.
3. Tahap inti (diskusi), siswa membentuk kelompok belajar. Pada tahap ini siswa berdiskusi dalam
menyelesaikan kagiatan yang ada pada lembar kerja dengan melakukan peragaan di dalam kelompok
masing-masing. Siswa pada masing-masing kelompok secara bergantian melakukan kegiatan
bermain peran atau memperagakan. Guru berkeliling melihat kegiatan siswa dan membantu
mengarahkan siswa apabila mengalami kesulitan. Kegiatan yang ada pada lembar kerja contohnya:
Selesaikanlah perkalian bilangan bulat berikut:
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a. 3 x (-2) = ....
b. (-2) x 3 = ....
c. -3 x (-2) = ....
d. 3 x 2 = ....
Setelah menyelesaikan soal pada lembar kegiatan, siswa mempresentasikan hasil diskusi dengan
memperagakan di depan kelas.
4. Tahap akhir, guru membimbing siswa untuk memberikan kesimpulan. Setelah siswa
mempresentasikan hasil diskusi, guru membimbing siswa untuk memberikan kesimpulan bahwa:
a. (+) x (-) = b. (-) x (+) = c. (-) x (-) = +
d. (+) x (+) = +
KESIMPULAN DAN SARAN
Matematika bisa digunakan dalam ilmu pengetahuan sosial, ilmu kedokteran, dan perdagangan.
Belajar matematika dapat menimbulkan rasa (sense) ide-ide matematika dan menciptakan keterampilan
dan pengetahuan dalam memecahkan masalah. Metode pembelajaran Role playing (bermain peran)
adalah merupakan cara penguasaan bahan–bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan
penghayatan yang dimiliki oleh setiap siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa
dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Matematika merupakan pelajaran yang
dianggap sulit bagi siswa. Dalam pembelajaran matematika materi perkalian bulat dapat menggunakan
metode roleplaying. Dengan menggunakan metode roleplaying siswa diajak berperan aktif dalam
pembelajaran. Dengan dengan metode roleplaying dapat memudahkann siswa dalam memahami
pembelajaran matematika materi perkalian bulat.
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ABSTRAK
Pembelajaran di sekolah dasar pada umumnya masih berpusat pada guru. Guru merupakan satu-satunya
sumber belajar. Siswa cenderung pasif. Kegiatan siswa hanyalah mendengarkan atau memperoleh
imformasi dari guru. Proses pembelajaran yang demikian, membuat keterampilan proses sains dan hasil
belajar siswa kurang maksimal. Agar terjadi perubahan dalam proses pembelajaran, maka guru harus
mengubah strategi pembelajaran yang telah digunakan selama ini, dari yang bersifat teacher centered
menjadi student centered. Jenis penelitian ini adalah studi literature. Tujuan penulisan artikel ini adalah
untuk mendekripsikan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan pembelajaran kontekstual strategi
REACT dalam pembelajaran di sekolah dasar melalui pengkajian sumber pustaka yang relevan. REACT
merupakan strategi pembelajaran kontekstual yang berpusat pada siswa. Kepanjangan dari REACT itu
sendiri adalah relating, experiencing, applying, cooperating, dan transfering. Dengan pembelajaran
REACT maka siswa akan memperoleh pengalaman nyata dalam menemukan pengetahuan baru sehingga
keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik.
Kata kunci: pembelajaran kontekstual, sekolah dasar, strategi R-E-A-C-T
PENDAHULUAN
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses
yang menganjurkan pendekatan saintifik dalam penerapan di kelas pada semua mata pelajaran.
Pendekatan saintifik yang dimaksud adalah mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi,
mengomunikasikan, dan mencipta. Namun, pada kenyatannya, peraturan pemerintah tersebut belum dapat
sepenuhnya dilaksanakan oleh para guru di sekolah dasar dalam pembelajaran tematik. Hal ini terjadi
karena guru belum terbiasa menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Mereka telah
terbiasa menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga masih butuh waktu
untuk mengubah pendekatan tersebut menjadi pendekatan saintific. Selain itu juga dibutuhkan workshop,
bimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanan pembelajaran menggunakan pendekatan saintific agar
pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
Pada umumnya, pembelajaran tematik di sekolah dasar masih berpusat pada guru. Pembelajaran
mengacu pada buku siswa yang telah disediakan pemerintah. Sebagian guru masih mengajar dengan
strategi pembelajaran langsung, lebih banyak ceramah daripada melibatkan siswa secara langsung. Siswa
hanya duduk diam, mendengarkan, lalu mencatat apa yang dijelaskan oleh guru. Siswa seringkali kurang
paham tentang apa yang dijelaskan oleh guru dan terlihat bosan namun sedikit siswa yang mengajukan
pertanyaan berkaitan dengan materi. Proses pembelajaran yang berpusat pada guru menjadikan siswa
pasif dan kurang terlatih mengembangkan keterampilan proses sains. Hal ini berdampak pada hasil
belajar siswa yang kurang maksimal.
Banyak faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya keterampilan proses sains siswa pada
pembelajaran tematik tersebut, antara lain: strategi pembelajaran yang diterapkan guru masih
menempatkan guru sebagai pusat pembelajaran, siswa menganggap guru sebagai satu-satunya sumber
belajar, kurangnya motivasi berprestasi dalam diri siswa selama proses pembelajaran karena merasa
jenuh, kurangnya sumber belajar yang relevan, guru jarang menggunakan media pembelajaran, dan
kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran.
Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa
agar dalam pembelajaran siswa merasa senang, tertarik, dan mampu meningkatkan keterampilan proses
sains siswa selama mengikuti proses pembelajaran tematik. Salah satunya dengan menerapkan strategi
pembelajaran yang tepat, yaitu strategi pembelajaran yang mengajak siswa menemukan sendiri konsep
yang dipelajarinya melalui kegiatan ilmiah.
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Perubahan proses pembelajaran dari teacher centered menjadi student centered mutlak
diperlukan agar siswa dapat berperan aktif menemukan konsep pengetahuan sendiri melalui pengalaman
langsung. Pengetahuan yang diperoleh malalui pengalaman langsung menjadikan konsep pengetahuan
tersebut lebih lama tertanam dalam pikiran siswa. Pengalaman langsung dengan objek dan peristiwa di
sekitar melalui kegiatan keterampilan proses sains tidak diragukan lagi penting untuk perkembangan
mental dan intelektual siswa (Osman, 2012: 6).
Keterampilan proses sains dapat dikembangkan apabila siswa aktif dalam pembelajaran. Siswa
dikondisikan untuk bisa mengamati suatu fenomena baru, membaca sendiri, mengaitkan konsep-konsep
baru dengan konsep yang telah diketahui siswa, berdiskusi dan menggunakan istilah konsep dan prinsip
baru melalui serangkaian aktivitas belajar. Utami (2016) menyatakan bahwa penting bagi siswa untuk
mencapai kompetensi belajar untuk mengembangkan pengalaman belajar dengan memberikan
kesempatan siswa untuk menguasai kompetensi yang diperlukan untuk kehidupan di masa sekarang dan
masa depan. Belajar juga harus dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas mungkin bagi
siswa dalam mengembangkan kemampuan untuk bertindak, memiliki pengetahuan, terampil, dan
bertindak.
Strategi pembelajaran Relating, Experiencing, Applying, Cooperaing, dan Transfering (REACT)
merupakan strategi pembelajaran yang berpijak pada pendekatan kontekstual. Model pembelajaran ini
dinilai relevan dalam pendekatan saintifik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Herlina, dkk (2012)
yang menyatakan bahwa model pembelajaran REACT mampu mengarahkan siswa untuk memulai
pembelajaran dengan mengaitkan materi pelajaran yang sedang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari
(kontekstual). Siswa diarahkan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga siswa dapat
mengembangkan berfikir analitik, kritis, mampu menemukan sendiri konsep, memecahkan masalah dan
keterampilan berkomunikasi, menyajikan ide-ide dan konsep dari segala perspektif. Penelitian yang
dilakukan oleh Selamet, dkk (2013) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keterampilan proses sains
siswa yang belajar dengan strategi REACT dengan model pembelajaran konvensioal. Hal ini juga
didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Latifah, dkk (2017) yang menyimpulkan bahwa
strategi REACT memiliki pengaruh terhadap hasil belajar dan keterampilan proses sains siswa pada
materi getaran dan gelombang. Keterampilan proses sains dalam pembelajaran kontekstual strategi
REACT mengalami peningkatan dalam kategori sangat baik dibandingkan dengan pembelajaran dengan
strategi langsung (Nurzaini, 2016). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melalui pembelajaran
dengan strategi REACT, keterampilan proses sains siswa dapat meningkat.
Berdasaran uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis artikel konseptual yang mengkaji
tentang strategi REACT dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar.
METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature. Metode studi
literature merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan pengumpulan data pustaka,
membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2008: 3).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Pembelajaran Kontekstual Strategi R-E-A-C-T
Pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses
keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan
situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari
(Sanjaya, 2007: 253). Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk
mengaitkan materi yang dipelajari siswa dengan situasi nyata untuk membuat hubungan antara
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Rubiyanto, 2010: 72).
Pendapat lain mengatakan bahwa pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar dimana guru
menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan
yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa memperoleh pengetahuan dan
keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit, dan dari proses mengkonstruksi sendiri
(Fathurrohman, 2012: 71). Dengan demikian, pembelajaran konteksual adalah konsep belajar yang
berpusat pada siswa, dimana siswa terlibat dalam menemukan pengetahuan baru dan menerapkan
pengetahuan baru tersebut dalam kehidupan nyata.
Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transfering (REACT) merupakan strategi
pembelajaran dengan pendekatan kontekstual yang pertama kali dikembangkan oleh Michael L. Crawford
di Amerika Serikat (Cord, 1999: 20). Strategi REACT merupakan bagian dari pembelajaran kontekstual
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yang berlangsung secara lebih alamiah dalam bentuk kegiatan siswa melakukan kegiatan dan mengalami,
bukan hanya transfer pengetahuan dari guru ke siswa (Putra, 2013: 242).
Dalam pembelajaran kontekstual strategi REACT, peran guru adalah sebagai fasilitator,
sedangkan siswa berperan aktif dalam pembelajaran (Ultay dan Calik, 2011). Peran siswa dalam
pembelajaran, yaitu menghubungkan/ mengaitkan konsep yang dimiliki dengan konsep baru yang
dipelajari, memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam
menyelesaikan permasalahan, melakukan kerjasama atau diskusi dengan teman, dan mentransfer
pengetahuan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat
Ozbay dan Kayaoglu (2015) yang menyatakan bahwa strategi REACT memungkinkan siswa untuk
mengembangkan kompetensi yang dimilikinya secara individual dalam pembelajaran yang kaitannya
dengan pengalamaman nyata. Menurut Rahayu, pembelajaran REACT adalah strategi pembelajaran yang
dapat membantu guru untuk menanamkan konsep pada siswa (Yuliati, 2008:60). Siswa diajak untuk
menemukan konsep yang dipelajari, bekerjasama, menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan seharihari dan mentransfer dalam kondisi baru. Crawford (2001: 2) mengemukakan REACT sebagai strategi
pembelajaran yang didasarkan pada cara siswa belajar untuk mendapatkan pemahaman tentang
pengetahuan baru dan cara guru mengajarkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa. REACT
merupakan strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam
mendapatkan pemahaman melalui pengalaman yang diperolehnya secara langsung dengan cara
mengkonstruksi pengetahuan dan mengaplikasikan konsep yang diperoleh untuk menyelesaikan
permasalahan yang lebih kompleks. Pembelajaran dengan strategi REACT memerlukan siswa aktif dalam
pembelajaran sehingga konsep pengetahuan siswa yang diperoleh dari proses pembelajaran dapat diingat
dengan baik (Rahayu dan Kurniasih, 2014). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Karsli dan Yigit (2017) yang menunjukkan bahwa strategi REACT efektif untuk memperbaiki konsepsi
alternative dan membantu siswa untuk menyimpan konsep baru dalam memori jangka panjang mereka
satu bulan setelah implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa melalui strategi REACT, pengetahuan yang
diperoleh siswa tertanam lebih lama di otak siswa.
Crawford menjelaskan bahwa di dalam pembelajaran dengan model pembelajaran REACT ada
lima strategi yang harus digunakan selama proses belajar yaitu: (1) mengaitkan/menghubungkan
(relating), (2) mengalami (experiencing), (3) menerapkan (applying), (4) bekerjasama (cooperating), dan
(5) mentransfer (transferring) (2001: 2). Strategi pembelajaran ini tidak hanya mengajarkan tentang
konsep dan fakta saja namun mengarahkan siswa menemukan makna dalam pembelajaran melalui
kegiatan pengaitan dan menghubungkan konsep materi dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu siswa
dapat lebih memahami materi dengan cara menerapkan pengetahuannya ke dalam kehidupan.
Pembelajaran kontekstual strategi REACT berarti strategi pembelajaran yang memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman nyata, seperti kegiatan
praktikum, diskusi, atau kegiatan ilmiah lainnya sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan
untuk memecahkan permasalahan yang lebih kompleks. Dalam strategi REACT, pembelajaran berpusat
pada siswa, dan guru hanya sebagai fasilitator.
Langkah-langkah Strategi R-E-A-C-T
Langkah-langkah model pembelajaran REACT dijelaskan sebagai berikut.
1. Relating
Relating (mengaitkan atau menghubungkan) merupakan strategi pembelajaran kontekstual
yang paling kuat sekaligus bagian dari konstruktivis (Crawford, 2001: 3). Dalam pembelajaran siswa
menggunakan pengalaman sehari-hari sebagai pengetahuan awal, kemudian dikaitkan ke dalam
informasi baru atau persoalan yang akan dipecahkan. Jadi, mengaitkan adalah belajar dengan
pengetahuan awal yang dihubungkan dengan konsep baru. Dengan demikian, siswa dapat
menghubungkan pengetahuan baru yang diperoleh dengan pengalaman hidup yang pernah dialami.
Guru menggunakan strategi relating ketika mereka mencoba menghubungkan konsep baru
dengan sesuatu yang telah diketahui oleh siswa (Trianto, 2009: 109). Guru yang menggunakan
strategi relating memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat
dijawab oleh hampir semua siswa dari pengalaman hidupnya atau pengetahuan yang telah dimiliki,
sebagai gambaran awal tentang materi yang akan dipelajari. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang
berkaitan dengan pengetahuan awal atau pengalaman siswa akan mendorong dalam mengaitkan
informasi baru menjadi pengetahuan yang bermakna.
Strategi relating adalah kegiatan belajar dengan cara mengaitkan pengetahuan awal yang
telah dimiliki atau pengalaman hidup yang pernah dialami oleh siswa dengan pengetahuan baru agar
pengetahuan tersebut menjadi lebih bermakna. Permasalahan yang diberikan kepada siswa berupa
pertanyaan yang terkait dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari siswa kemudian ditambah
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dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan pengetahuan baru. Melalui strategi relating ini siswa
akan berusaha memunculkan gagasan yang ada pada dirinya untuk disampaikan kepada orang lain
selama proses pembelajaran berlangsung.
2. Experiencing
Experiencing adalah belajar melalui kegiatan exploration (penggalian), discovery
(penemuan), dan invention (penciptaan). Dalam mempelajari suatu konsep, ada kemungkinan siswa
belum mempunyai pengalaman langsung yang berkaitan dengan konsep tersebut (Crawford, 2001:
5). Pada experiencing guru harus memberikan kegiatan hands-on kepada siswa sehingga dari
kegiatan yang dilakukan siswa tersebut siswa dapat membangun pengetahuannya (Trianto, 2009:
109).
Pengalaman langsung di kelas dapat mencakup penggunaan alat-alat pembelajaran secara
terampil, kegiatan pemecahan masalah dan laboratorium. Ini berarti experiencing dapat dilakukan
pada saat siswa mengerjakan LKS, latihan penugasan, dan kegiatan lain yang melibatkan aktivitas
siswa dalam belajar. Dengan demikian, siswa yang mengalami secara langsung akan lebih mudah
memahami suatu konsep.
Strategi experiencing merupakan kegiatan belajar yang dilakukan melalui kegiatan
penggalian, penemuan, dan penciptaan agar siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam
membangun pengetahuannya.
3. Applying
Strategi applying (menerapkan) merupakan kegiatan belajar dengan menerapkan konsep
yang telah dipelajari oleh siswa. Hal ini dapat dilakukan guru dengan memberikan motivasi kepada
siswa pentingnya memahami konsep yang telah dipelajari siswa dengan cara memberikan tugas.
Dalam strategi ini, guru memberikan tugas yang menantang tetapi masuk akal dalam hal kemampuan
siswa Crawford (2001:10).
Strategi applying sebagai belajar dengan menerapkan konsep-konsep Siswa dapat belajar
menerapkan konsep-konsep ketika melaksanakan aktivitas pemecahan masalah, yaitu melalui soalsoal LKS, latihan penugasan, maupun kegiatan siswa dalam belajar. Untuk lebih memotivasi dalam
memahami konsep-konsep, tentang materi pelajaran yang sedang dipelajarai, guru dapat memberikan
latihan-latihan yang realistik, relevan, dan menunjukkan manfaat dalam suatu bidang kehidupan
(Trianto, 2009: 109).
Strategi applying merupakan kegiatan belajar berupa penerapan konsep pengetahuan yang
telah diperoleh siswa melalui kegiatan pembelajaran. Penerapan konsep dapat dilakukan pada saat
melaksanakan kegiatan pemecahan masalah.
4. Cooperating
Cooperating (bekerja sama) adalah belajar dalam konteks sharing, merespon,
berkomunikasi dengan siswa lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas Crawford (2001:11). Bekerja
sama antar siswa dalam kelompok akan memudahkannya menemukan dan memahami suatu konsep
matematika, karena mereka dapat saling mendiskusikan masalah dengan temannya. Siswa akan lebih
leluasa dan dapat mengajukan pertanyaan tanpa rasa malu. Mereka juga lebih siap menerangkan
pemahaman mereka terhadap materi pelajaran kepada siswa lainnya untuk merekomendasikan
berbagai pendekatan pemecahan masalah soal bagi kelompok.
Bekerja sama merupakan belajar dalam konteks saling berbagi, merespons, dan
berkomunikasi dengan pelajar lainnya. Pengalaman dalam bekerja sama tidak hanya menolong untuk
mempelajari suatu bahan pelajaran, hal ini juga secara konsisten berkaitan dengan penitikberatan
pada kehidupan nyata dalam pengajaran kontekstual (Trianto, 2009: 109). Kegiatan merespon, saling
bertukar pendapat dan berkomunikasi akan membantu siswa dalam mempelajari suatu konsep.
Cooperating atau bekerja sama merupakan kegiatan belajar dimana siswa dapat melakukan
berbagai aktivitas dengan temannya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, siswa harus mampu
bekerja sama dengan orang lain.
5. Transfering
Transferring (mentransfer) bermakna bahwa mempelajari sesuatu dalam konteks
pengetahuan yang telah ada, menggunakan dan memperluas apa yang telah diketahui. Mentransfer
adalah strategi pembelajaran yang didefinisikan sebagai penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki
dalam konteks baru atau situasi baru (Crawford, 2001: 14). Pembelajaran diarahkan untuk
menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan
dengan menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya.
Kelebihan dan Kekurangan Strategi R-E-A-C-T
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Zakiyah (2013) mengatakan bahwa model pembelajaran REACT memiliki kelebihan dan
kekurangan. Kelebihan model pembelajaran REACT adalah sebagai berikut: (a) Memperdalam
pemahaman siswa. Dalam pembelajaran siswa bukan hanya menerima informasi yang disampaikan oleh
guru, melainkan melakukan aktivitas mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sehingga bisa
mengkaitkan dan mengalami sendiri prosesnya. (b) Mengembangkan sikap menghargai diri siswa dan
orang lain. Dalam pembelajaran, siswa bekerja sama dengan teman, melakukan aktivitas dan menemukan
rumusnya sendiri, maka siswa memiliki rasa menghargai diri atau percaya diri sekaligus menghargai
orang lain. (c) Mengembangkan sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki. Belajar dengan bekerja
sama akan melahirkan komunikasi sesama siswa dalam aktivitas dan tanggung jawab, sehingga dapat
menciptakan sikap kebersamaan dan rasa memiliki. (d) Mengembangkan keterampilan untuk masa depan.
Model pembelajaran REACT melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah. Pada kenyataannya
siswa akan dihadapkan dalam masalah-masalah ketika hidup di masyarakat. Ketika siswa terbiasa
memecahkan masalah, diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan memecahkan masalah di
masa depan. Model pembelajaran REACT juga melibatkan siswa dalam kelompok belajar yang dapat
mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan kemampuan negosiasi ide. Semua aspek ini
sangat penting untuk kehidupan masa depan. (e) Memudahkan siswa mengetahui kegunaaan materi dalam
kehidupan sehari-hari. Model REACT menekankan proses pembelajaran dalam konteks. Pemecahan
masalah dalam pembelajaran selalu mengkaitkan pengalaman siswa yang dialaminya dalam kehidupan
sehari-hari. Pada saat pembelajaran, siswa juga dihadapkan pada soal-soal aplikasi dan transfer, sehingga,
siswa akan mengetahui secara langsung pentingnya materi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
(f) Membuat belajar secara inklusif. Model REACT melibatkan siswa dalam proses penyelesaian masalah
melalui aktivitas mengalami. Selain itu, siswa dihadapkan pada pengaplikasian dan pentransferan konsep
yang juga merupakan aktifitas pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah ini, siswa akan
menggunakan berbagai pengetahuan, sehingga proses belajar berlangsung secara inklusif.
Model pembelajaran REACT juga memiliki beberapa kekurangan antara lain: (a) Membutuhkan
waktu yang lama bagi siswa dan guru. Pembelajaran dengan model REACT membutuhkan waktu yang
cukup lama bagi siswa dan guru dalam melakukan aktivitas pembelajaran, sehingga sulit mencapai target
kurikulum. Untuk mengatasi hal tersebut perlu pengaturan waktu seselektif dan seefektif mungkin dalam
merencanakan pembelajaran. (b) Membutuhkan kemampuan khusus guru Kemampuan guru yang paling
dibutuhkan adalah adanya keinginan untuk melakukan kreatifitas, inovasi dan komunikasi dalam
pembelajaran, sehingga tidak semua guru dapat melakukan atau menggunakan strategi ini. (c) menuntut
sifat tertentu siswa. Model pembelajaran REACT menekankan pada keaktifan siswa untuk belajar dan
guru hanya sebagai mediator. Siswa harus bekerja keras menyelesaikan masalah dalam kegiatan
experiencing dan mau bekerja sama dalam kelompok. Jika sifat suka bekerja keras dan bekerjasama tidak
ada pada diri siswa, maka model pembelajaran REACT tidak akan berjalan baik.
KESIMPULAN DAN SARAN
Strategi Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transfering (REACT) merupakan
strategi pembelajaran kontekstual yaitu kegiatan belajar dimana siswa mencoba menghubungkan
pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru, dimana pengetahuan baru tersebut diperoleh
melalui pengalaman langsung sehingga siswa dapat menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan
sehari-hari. Kegiatan pembelajaran dalam strategi REACT menuntut siswa untuk mengembangkan
kemampuan proses dalam menemukan pengetahuan baru.
Langkah-langkah strategi REACT meliputi relating (menghubungkan), experiencing
(mengalami), applying (menerapkan), cooperating (bekerja sama), dan transferring (menerapkan).
Relating berarti mengaitkan pengetahuan yang telah diketahui siswa dengan pengetahuan baru yang
dipelajari siswa. Experiencing berarti menemukan pengetahuan baru melalui pengalaman langsung
dengan berbagai kegiatan, seperti praktikum, observasi, maupun demonstrasi. Applying berarti
menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pemecahan masalah. Cooperating berarti melakukan
kerja sama dengan teman dalam berbagai aktivitas. Transfering berarti menggunakan dan memperluas
apa yang diketahui dalam kehidupan sehari-hari.
Strategi REACT memiliki kelebihan dan kekurangan ketika diterapkan di sekolah. Maka dari itu,
guru harus mampu memaksimalkan kelebihan dan meminimalisir kekurangan dari strategi REACT ketika
diterapkan dalam pembelajaran sehingga nantinya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

69

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Cord. 1999. Teaching Mathematics Contextually. Texas: United State of America
Crawford, M. L. 2001. Teaching Contextually Research, Rationale, and Tehniques for Improving Student
Motivation and Achievement in Mathematics and Science. Texas: United State of America
Fathurrohman, Muhammad. 2012. Belajar dan Pembelajaran Meningkatkan Mutu Pembelajaran sesuai
Standar Nasional. Yogyakarta. Teras.
Karsli dan Yigit. 2017. Effectiveness of the REACT strategy on 12 th Grade Students‘ Understanding of
the Alkenes Concept. Journal Research in Science & Technological Education Vol 35 Issue 3
diakses pada tanggal 24 April 2018 dari https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/
02635143.2017.1295369
Latifah, Komikesari, Ulum. 2017. Efektivitas Strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying,
Cooperating, Transfering) terhadap Hasil Belajar dan Keterampilan Proses Sains di SMP N 22
Bandar
Lampung.
Diakses
pada
tanggal
22
April
2018
dari
http://journal.upgris.ac.id/index.php/JP2F/article/view/1627/1462 Volume 8 Nomor 2.
Nurzaini, Miftahul. 2016. Penerapan Pembelajaran Kontekstual dengan Strategi REACT untuk
meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada Materi Fluida Statis. Jurnal Inovasi
Pendidikan Fisika Vol. 05 No. 02 diakses pada tanggal 24 April 2018 dari
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/inovasi-pendidikan-fisika/article/view/16275
Ozbay, Kayouglu. 2015. ―The Use of REACT Strategi for The Incoorporation of The Context of Physics
into The Teaching English to The Physics English Prep Student‖. Journal of History Culture and
Art Research. Volume 4, Issue 3 diakses pada tanggal 22 April 2018 dari
http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/482
Putra, S. R. 2013. Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis Sains. Yogyakarta. DIVA Press.
Rahayu dan Kurniasih, 2014. The Influence of Strategy Towards Mathematical Belief. Proceeding
Department of Mathematics Education. Diakses pada tanggal 22 April 2018 dari
http://eprints.uny.ac.id/24322/1/E-68.pdf
Rubiyanto, Nanik. 2010. Strategi Pembelajaran Holistik di Sekolah. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya
Sanjaya, Wina. 2007. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana
Media Group
Selamet, Sadia, Suma. 2013. Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual REACT terhadap Pemahaman
Konsep Fisika dan Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas VIII SMP. e-Journal Program
Pascasarjana
Universitas
Pendidikan
Ganesha,
Volume
3
dari
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/semnasmipa/article/view/10252
Trianto. 2012. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.
Ultay, Neslihan; Muammer Calik. 2011. ―Distinguishing 5E Model from REACT Strategy: An Example
of ‗Acids dan Bases‘ Topic‖. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and
Mathematics Education, Volume 5, Issue 2 diakses pada tanggal 22 April 2018 dari
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/39836
Utami, Sumarmi, Ruja, Utaya. 2016. REACT (Relating,Experiencing,
Applying, Cooperative,
Transferring) Strategy to Develop Geography Skills. Journal of Education and Practice Vol. 7,
No.
17,
2016
diakses
pada
tanggal
22
April
2018
dari
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/viewFile/31094/32394
Yuliati, L. 2008. Model-model Pembelajaran Fisika “Teori dan Praktek”. Malang: Lembaga
Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.
Zakiyah, Fathimatuz. 2013. ―Identifikasi Kemampuan Relating, Experiencing, Applying, Cooperating,
dan Transfering Siswa dalam Proses Pembelajaran Matematika dengan Strategi REACT‖.
digilib.uinsby.ac.id/10392/ diakses pada tanggal 21 April 2018
Zed, Mestika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor

70

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW
KELAS SEKOLAH DASAR
(Septya Ardhi Prasetya)
Septya Ardhi Prasetya
Universitas Negeri Semarang
Email: septyo.ardhi@gmail.com
ABSTRAK
Pendidikan mencakup beberapa komponen penting salah satunya yaitu pembelajaran. pembelajaran
merupakan usur terpenting dalam pelaksanaan pendidikan pembelajaran dilakukan diluar kelas dan
didalam kelas tujuannya yaitu memberikan pengalaman kepada peserta didik agar peserta didik mampu
dan mudah memahami suatu materi yang disampaikan oleh guru, dalam pembelajaran adanya interaksi
antara guru dan peserta didik. bahkan sekarang pembelajaran lebih ditekankan berpusat pada peserta didik
yang harus aktif dalam mencari informasi mengenai jawaban dalam materi dan guru hanya sebagai
fasilitator. Pembelajaran tidak selalu berjalan dengan lancar banyak terdapat hambatan-hambatan dalam
pembelajaran salah satunya kurangnya motivasi belajar pada peserta didik. Motivasi belajar peserta didik
terkadang mengalami penurunan karena pembelajaran masih konvensional sehingga peserta didik kurang
antusias dalam mengikuti pembelajaran, diperlukan model pembelajaran yang efektif dalam
meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Model pembelajaran jigsaw adalah model pembeljaran
pertukaran kelompok yang terdapat kelompok asal dan kelompok ahli yang dapat mendorong peserta
didik untuk aktif dan saaling membantu dalam penguasaan materi pembembelajaran untuk mencapai hasil
yang maksimal. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Penggunaan model pembelajaran
Jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada kelas IVB di SDN 01 Kebak setiap siklus
mengalami peningkatan dalam motivasi belajar. Pada tahap pratindakan 15, 22% peserta didik yang
termotivasi, hingga dilakukannya tindakan dengan 2 siklus dapat mencapai 80.15% peserta didik
termotivasi belajarnya.
Kata kunci: model pembelajaran, jigsaw, jigsaw di sekolah dasar, cooperative learning
PENDAHULUAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU Sisdiknas 2003). Pendidikan sebagai tolak ukur
kemajuan sebuah bangsa, pendidikan yang maju menumbuhkan warga negara yang mempunyai
kemampuan intelektual dan akhlak yang baik. Pendidikan mencakup beberapa komponen penting salah
satunya yaitu pembelajaran. pembelajaran merupakan usur terpenting dalam pelaksanaan pendidikan
pembelajaran dilakukan diluar kelas dan didalam kelas tujuannya yaitu memberikan pengalaman kepada
peserta didik agar peserta didik mampu dan mudah memahami suatu materi yang disampaikan oleh guru,
dalam pembelajaran adanya interaksi antara guru dan peserta didik. bahkan sekarang pembelajaran lebih
ditekankan berpusat pada peserta didik, peserta didik yang harus aktif dalam mencari informasi mengenai
jawaban dalam materi dan guru hanya sebagai fasilitator. Pembelajaran tidak selalu berjalan dengan
lancar banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pembelajaran salah satunya kurangnya motivasi belajar
pada peserta didik. Peserta didik sekolah dasar sering bermain sendiri, tidak mendengarkan penjelasan
guru, bahkan sering membuat kegaduhan di kelas. Dengan motivasi anak akan lebih senang dalam
mengikuti pembelajaran hal ini diperlukan model pembelajaran yang tepat agar peserta didik termotivasi
sehingga hasil belajar dapat meningkat. Model pembelajaran jigsaw adalah model pembelajaran
kooperatif yang terdapat tim ahli dan asal yang bekerja secara kelompok dalam menyampaikan materi.
Pembelajaran ini dituntut untuk bekerja sama dalam kelompok sehingga akan menumbuhkan semangat
belajar peserta didik karena dapat bekerjasama.
METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 sampai Oktober 2017 tahun ajaran
2017/2018 di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 Kebak, Kebakkramat, Karanganyar yang berjumlah 23
peserta didik. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action
Reseach (CAR). Penelitian ini bersifat mandiri peneliti sebagai guru kelas sehingga yang menjadi subyek
adalah peneliti sendiri dan yang menjadi obyek adalah peserta didik kelas IV SDN 01 Kebak. Variabel
dalam penelitian ini adalah variabel terikat yaitu motivasi belajar dan variabel bebas adalah model
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pembelajaran jigsaw. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi,
dokumentasi, dan wawancara.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Model pembelajaran
Menurut Syarifudin (2011) pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw adalah model
pembelajaran dengan pengkelompokkan/tim kecil yaitu yang terdiri antara empat, enam, bahkan
sampai delapan orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan sistem penilaian dilakukan
terhadap kelompok dan setiap kelompok akan memperoleh penghargaan, jika kelompok dapat
menunjukkan prestasi yang persyaratkan.
Sedangkan Menurut Winataputra (2001: 10) Model pembelajaran adalah kerangka
konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar
untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah seperangkat pola
pengelompokan tim yang terdiri dari empat sampai enam disetiap kelompok yang sistematis
melukiskan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.
2. Unsur Model Pembelajaran
Menurut Johnson (1991) unsur-unsur model pembelajaran cooperative learning yaitu:
a. Saling Ketergatungan Positif
Menciptakan kelompok kerja efektif, pengajar seharusnya menyusun tugas sedemikian rupa
sehingga anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai
tujuan mereka. Aronson berpendapat bahwa anggota kelompok dibatasi sampai dengan empat
orang saja dan keempat orang ini ditugaskan membaca bagian yang berlainan. Keempat anggota
ini lalu berkumpul dan bertukar informasi. Selanjutnya pengajar akan mengevaluasi seluruh
bagian. Dengan cara ini, mau tidak mau setiap anggota merasa bertanggung jawab untuk
menyelesaikan tugasnya agar yang lain bisa berhasil.
b. Tanggung Jawab Perseorangan
Tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran Cooperative Learning,
setiap peserta didik akan merasa mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang
terbaik. Kunci keberhasilan metode kerja kelompok adalah dengan persiapan guru dalam
penyusunan tugas..
c. Tatap Muka
Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi. Kegiatan
interaksi ini akan memberikan para pembelajaran untuk membentuk sinergi yang
menguntungkan semua anggota. Hasil pemikiran beberapa anggota akan lebih kaya dari pada
hasil pemikiran dari satu anggota saja. Lebih jauh, hasil kerja sama ini jauh lebih besar dari pada
jumlah hasil masing-masing anggota. Inti dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan,
memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan masing-masing anggota kelompok dengan
latar belakang pengalaman, keluarga, dan sosial ekonomi yang berbeda satu dengan yang
lainnya. Perbedaan ini akan menjadi modal utama dalam proses saling memperkaya antar
anggota kelompok.
d. Komunikasi Antar Anggota
Unsur ini juga menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan
berkomunikasi. Sebelum menugaskan peserta didik dalam kelompok, pengajar perlu
mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Tidak setiap peserta didik mempunyai keahlian
mendengarkan dan berbicara. Keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan
para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan
pendapat mereka. Ada kalanya pembelajar perlu diberitahu secara eksplisit mengenai cara-cara
berkomunikasi secara efektif seperti bagaimana caranya menyanggah pendapat orang lain tanpa
harus menyinggung perasaan orang tersebut.
e. Evaluasi Proses Kelompok
Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja
kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.
Waktu evaluasi ini tidak perlu diajarkan setiap kali ada kerja kelompok, melainkan bisa diadakan
selang beberapa waktu setelah beberapa kali peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran
Cooperative Learning.
3. Pengertian Model Pembelajaran Jigsaw
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Silberman (2011: 180) berpendapat bahwa pembelajaran jigsaw yaitu pertukaran antar
kelompok, setiap peserta mengajarkan sesuatu materi yang harus dipelajari, yang dapat dibagi
menjadi beberapa kelompok asal, dan materi yang harus diajarkan lebih dahulu dari bagian kelompok
ahli. Setiap peserta yang mempelajari suatu hal, maka terbentuklah pengetahuan yang saling
berkaitan‖.
Menurut Syarifudin (2011) pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw adalah model
pembelajaran dengan pengkelompokkan/tim kecil yaitu yang terdiri antara empat, enam, bahkan
sampai delapan orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan sistem penilaian dilakukan
terhadap kelompok dan setiap kelompok akan memperoleh penghargaan, jika kelompok dapat
menunjukkan prestasi yang persyaratkan.
Berdasarkan pemaparan di atas jigsaw adalah model pembeljaran pertukaran kelompok yang
terdapat kelompok asal dan kelompok ahli yang dapat mendorong siswa untuk aktif dan saaling
membantu dalam penguasaan materi pembembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. Prinsip-Prinsip Model Pembelajaran Jigsaw
a. Guru senantiasa mempelajari teknik-teknik penerapan model pembelajaran kooperatif di
kelas dan menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan.
b. Pembagian jumlah peserta didik yang merata, dalam artian tiap kelas merupakan kelas
heterogen.
c. Diadakan sosialisasi dari pihak terkait tentang teknik pembelajaran kooperatif.
d. Meningkatkan sarana pendukung pembelajaran terutama buku sumber.
e. Mensosialisasikan kepada peserta didik akan pentingnya sistem teknologi dan informasi
yang dapat mendukung proses pembelajaran.
5. Langkah-Langkah Jigsaw
Menurut Aqib (2013: 21) menjelaskan langkah-langkah pembelajaran jigsaw sebagai
berikut: (a) peserta didik dikelompokkan kedalam 4 anggota tim, (b) tiap orang dalam tim diberi
bagian materi yang berbeda, (c) tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. (d)
Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian atau sub bab yang sama bertemu
dalam kelompok baru atau (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka, (e) setelah selesai
diskusi sebagian tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu
tim mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan
sungguh-sungguh, (f) tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi, (g) guru memberi evaluas,( h)
Penutup.
Menurut Zaini (2008: 56) menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran jigsaw
diantaranya: (a) pilih materi pelajaran yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen atau bagian, (b)
bagi peserta didik menjadi beberapa bagian kelompok sesuai dengan jumlah segmen yang ada.(c)
setiap kelompok mendapatkan tugas membaca dan memahami materi kuliah yang berbeda-beda, (d)
setiap kelompok mengirimkan anggotanya ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang telah
mereka pelajari di kelompok, (e) kembalikan suasana kelas seperti semula kemudian tanyakan
sekiranya ada persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan dalam kelompok, (f) memberikan peserta
didik pertanyaan untuk mengecek pemahaman mereka terhadap materi.
Berdasarkan pernyataan diatas model pembelajaran jigsaw memiliki beberapa langkahlangkah dalam pembelajaran yaitu: (a) mempersiapakan materi, (b) pembentukan kelompok, (c)
kembali kekelompok lain atau kelompok asal, d) melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui
pemahaman peserta didik, (e) penutup. Langkah penggunaan model pembelajaran jigsaw dilakukan
secara sistematis untuk memperoleh hasil yang sesuai tujuan pembelajaran untuk menguatkan materi
guru dapat memberikan variasi pertanyaan-pertanyaan dan memberikan hadiah pada peserta didik
yang bisa menjawab pertanyaan agar peserta didik semakin termotivasi untuk belajar.
6. Keuntungan dan Kekurangan Model Pembelajaran Jigsaw
Penerapan model pembelajaran jigsaw dalam prakteknya, mempunyai kelebihan dan
kekurangan dalam pelaksanaanya, menurut Zaini (2008: 56) menjelaskan bahwa model pembelajaran
jigsaw yaitu: (a) seluruh peserta didik di kelas dapat terlibat dalam pembelajaran, (b) dapat
memberikan pengajaran kepada peserta didik yang lain. Sedangkan menurut Rusman (2011: 218)
menyatakan bahwa kelebihan model pembelajaran jigsaw yaitu: (a) peserta didik memiliki
kesempatan untuk mengemukakan pendapat dalam pembelajaran, (b) peserta didik mengolah
informasi yang didapat dan meningkatkan, (c) setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap
keberhasilan kelompoknya, sehingga dapat meningkatkan kerja sama dan tanggung jawab kelompok.
Sedangkan menurut Ibrahim (Majid 2013: 184) menyatakan bahwa kelebihan model pembelajaran
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jigsaw yaitu: (a) memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok,
(b) peserta didik dapat mempelajari pelajaran yang disampaikan, (c) setiap anggota peserta didik
berhak menjadi anggota ahli dikelompoknya, (d) pada saat proses pembelajaran peserta didik saling
ketergantungan positif dengan saling memperhatikan peserta didik yang menerangkan materi, (e)
setiap peserta didik dapat saling mengisi satu sama lain.
Berdasarkan kelebihan model pembelajaran jigsaw yang telah disampaikan oleh para ahli
maka dapat disimpulkan bahwa kelebihan model pembelajaran jigsaw yaitu: (a) melibatkan seluruh
peserta didik sehingga peserta didik ikut berperan aktif dalam pembelajaran, (b) peserta didik dapat
mengemukakan pendapat, (c) peserta didik dapat mengajarkan pada peserta didik lain, (d) setiap
peserta didik dapat bekerja sama dan bertangung jawab dalam kelompok, (e) setiap anggota peserta
didik berhak menjadi ahli dikelompok masing-masing.
Kekurangan model pembelajaran jigsaw menurut Isjoni (2007: 55) berpendapat bahwa
kekurangan model pembelajaran jigsaw yaitu: jumlah peserta didik yang bekerja sama dalam masingmasing kelompok harus dibatasi, sehingga jika kelompok terlalu banyak pembelajaran kurang efektif
dan efisien. Sedangkan menurut Ibrahim (Majid, 2013: 184) menyatakan bahwa kekurangan jigsaw
yaitu: (a) membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan bahan, (b) peserta didik yang pandai
cenderung tidak mau disatukan dengan peserta didik yang kurang pandai, (c) peserta didik yang
kurang pandai merasa minder.
Berdasarkan kekurangan model pembelajaran jigsaw yang telah dipaparkan oleh para ahli
maka dapat disimpulkan bahwa kekurangan model pembelajaran jigsaw yaitu: (a) membutuhkan
waktu yang lama, (b) terdapat kecenderangan sosial antara yang pintar dan kurang pintar dalam
pembelajaran, kekurangan ini dapat diantisipasi dengan perencanaan yang baik, dan kecenderungan
sosial yang terjadi diantara peserta didik dapat diantisipasi dengan pembagaian kelompok yang
dilakukan oleh guru dan memberikan pengertian kepada peserta didik untuk saling bekerja sama
dalam kelompok.
7. Pengertian Motivasi Belajar
Menurut Sardiman (2012:75) motivasi merupakan serangkaian usaha pada kondisi-kondisi
tertentu, sehingga seseorang mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu, dan bila tidak suka
maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Rusman (2011: 94)
menyatakan motivasi adalah unsur penting dalam diri manusia yang berperan untuk mewujudkan
keberhasilan dalam usaha atau pekerjaan individu. Sedangkan menurut Hamalik (2011: 158) motivasi
merupakan perubahan energi atau kekuatan dalam diri (pribadi) seseorang ditandai dengan timbulnya
perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
Menurut pendapat ahli diatas motivasi belajar merupakan serangkaian usaha untuk melakukan sesuatu
atau mewujudkan keberhasilan dalam usaha/ pekerjaan individu.
8. Jenis-Jenis Motivasi Belajar
Motivasi belajar peserta didik datang dari dalam diri (intrinsik) dan datang dari luar diri
(ekstrinsik). Tipe motivasi ada dua yaitu:
a. Motivasi Intrinsik
Menurut Putih 1959, (dalam Palmer:2005), motivasi intrinsik yaitu seseorang merasa senang
naluriah ketika ia/dia belajar sesuatu yang baru yang menjadi tantangan atau berhasil dalam
tugas. Lepper dan Hodell 1989, (dalam Palmer:2005. Menurut Ryan & Deci (2000), motivasi
intrinsik didefinisikan sebagai perbuatan dari suatu kegiatan untuk yang melekat pada kepuasan
daripada untuk beberapa konsekuensi. Motivasi intrinsik bagi peserta didik sebagai atribut hasil
pendidikan untuk faktor internal mereka dapat mengontrol, percaya bahwa mereka dapat menjadi
agen efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dan tertarik dalam menguasai topik bukan
hanya hafalan - belajar untuk mencapai nilai bagus (Cools, et al:2014).
b. Motivasi Ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik berfokus pada faktor-faktor eksternal untuk individu dan tugas, seperti
imbalan, pujian, hak istimewa, atau perhatian (Palmer:2005). Motivasi ekstrinsik adalah hal-hal
di luar diri individu yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu.
9. Indikator Motivasi Belajar
Indikator atau pencapaian yang dicapai dalam memberikan motivasi kepada peserta didik
menurut Uno (2007: 23) sebagai berikut: (a) terdapat hasrat dan keinginan belajar dan mempelajari,
(b) adanya dorongan/keinginan kebutuhan untuk belajar, (c) adanya harapan untuk mencapai cita-cita
masa depan, (d) adanya penghargaan dalam belajar, (e) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar,
(f) adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan peserta didik dapat belajar
dengan baik.

74

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Menurut Wena (2010: 33) Indikator-indikator motivasi sebagai berikut: (a) keantusiasan
dalam belajar, (b) minat atau perhatian pada pembelajaran, (c) ikut terlibat dalam pembelajaran, (d)
minat atau perhatian dalam pembelajaran, (e) keterlibatan dalam kegiatan belajar, (f) rasa ingin tahu
materi pembelajaran, (g) ketekunan dalam pembelajaran, (h) selalu berusaha untuk mencoba,(i)
peserta didik aktif dalam mengatasi tantangan yang ada dalam pembelajaran.
Berdasarkan indikator yang disampaikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa indikator
motivasi belajar yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:
a. Perhatian peserta didik terhadap penjelasan guru.
b. Keaktifan peserta didik dalam bertanya terhadap guru.
c. Antusias peserta didik dalam mengerjakan tugas.
d. Mencoba menjawab pertanyaan guru.
10. Hasil
Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan dari pra tindakan, siklus I dan siklus II
mengenai motivasi belajar peserta didik di kelas IVB SDN 01 Kebak, Kebakkramat, Karangayar
Tahun ajaran 2017/2018 pada mata pelajaran IPA disajikan dalam tabel berikut ini:

No

1.

2.

3.

4.

Tabel 1
Tabel Data Peningkatan Motivasi Belajar IPA
Indikator Motivasi
Sebelum
Siklus I
Belajar Peserta didik tindakan
Pertemuan
Pertemuan
kelas
I
II
Keaktifan
peserta 4 peserta 6
peserta
10 peserta
didik dalam bertanya
didik
didik
didik
(17,39%)
(26,09%)
(43,48%)
Perhatian peserta didik 6 peserta 8
peserta 13
peserta
terhadap
penjelasan didik
didik
didik
guru
(26,09%)
(34,78%)
(56,52%)
Antusias peserta didik 6 peserta 8
peserta 14
peserta
dalam
mengerjakan didik
didik
didik
tugas
(26,09%)
(34,78%)
(60,87%)
Mencoba menjawab
pertanyaan guru

Peningkatan
Antar Tindakan

5 peserta
didik,
(21,74%)
Sebelum
Tindakan
kelas dan
Siklus 1
15.22%

6
peserta
didik
(26,09%)

12
peserta
didik
(52,17%)

Siklus 1 pertemuan
1 dan 2
22.83%

Siklus II
Pertemuan I

Pertemuan II

16
peserta
didik
(69,57%)
19
peserta
didik
(82,61%)
21
peserta
didik
(91,30%)

19
peserta
didik
(82,61%)
23
peserta
didik (100%)

14
peserta
didik
(60,87%)

20
peserta
didik
(86,96%)

Siklus I
pertemuan 2
dan siklus II
pertemuan 1
19.57%

23
peserta
didik (100%)

Siklus II pertemuan
1 dan siklus II
pertemuan 2
80.15%

Tabel 2
Tabel Data Peningkatan Hasil Belajar IPA
Pra Tindakan

Siklus 1

Siklus 2

10 peserta didik
43.48%

13 peserta didik
47.83%

22 peserta didik
95.65%

Hasil Belajar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas penelitian bersifat mandiri,
penelitia sebagai bertindak sebagai guru kelas. Dalam hasil penelitian ini akan membahas mengenai
hasil dalam setiap siklus dan antar siklus. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan memiliki
perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu.
1. Pembahasan Tiap Siklus
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Pada siklus pertama pertemuan 1 guru dalam menyampaikan langkah-langkah
penggunaan model pembelajaran jigsaw masih kurang jelas sehingga banyak peserta didik yang
bingung dalam pembelajaran. Dalam pembahasan ini berupaya menjelaskan penelitian yang
dilakukan di SDN 01 Kebak, Kebakkramat, Karangayar mengenai meningkatkan motivasi belajar,
kerjasama, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat.
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw terdapat
peningkatan motivasi belajar pada peserta didik kelas IVB SDN 01 Kebak, Kebakkramat pada
mata pelajaran IPA. Tindakan yang dilakukan guru dalam penggunaan model pembelajaran jigsaw
model bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar agar hasil belajar peserta didik meningkat
selain itu meningkatkan rasa percaya diri, tangung jawab dan berani mengungkapkan pendapatnya.
Peningkatan indikator motivasi belajar yang dilaksanakan dalam penelitian ini, diamati
dari sebelum tindakan sampai akhir tindakan. Adapun dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai
berikut:
a. Peserta didik dalam mengikuti pembelajaran mengalami peningkatan keaktifan peserta didik
dalam bertanya, hal ini dapat diamati saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu banyak
peserta didik yang bertanya mengenai materi.
b. Peserta didik dalam mengikuti pembelajaran perhatian peserta didik terhadap penjelasan guru
saat proses belajar mengajar mengalami peningkatan hal ini dapat diamati pada saat proses
belajar mengajar berlangsung peserta didik memperhatikan materi yang dijelaskan guru,
peserta didik tidak ramai sendiri.
c. Peserta didik dalam mengikuti pembelajaran antusias peserta didik dalam mengerjakan tugas
mengalami peningkatan, hal ini dapat diamati saat pembelajaran peserta didik mengerjakan
tugas dari guru dengan antusias.
d. Peserta didik yang mencoba menjawab pertanyaan guru mengalami peningkatan, hal ini dapat
diamati saat peoses belajar mengajar peserta didik mau mencoba menjawab pertanyaan yang
diberikan guru.
Meningkatnya motivasi belajar peserta didik dapat dilihat dari 4 indikator yaitu keaktifan
peserta didik dalam bertanya, perhatian peserta didik terhadap penjelasan guru, antusias peserta
didik dalam mengerjakan tugas, dan mencoba menjawab pertanyaan guru. Sebelum tindakan
dilakukan indikator-indikator tersebut terlihat disebagian kecil dari jumlah peserta didik. Masih
terdapat banyak peserta didik yang kurang aktif dalam bertanya, masih banyak peserta didik yang
tidak memperhatikan materi yang disampaikan guru, banyak peserta didik yang kurang antusias
dalam mengerjakan tugas, hanya peserta didik tertentu saja yang mau mencoba menjawab
pertanyaan, peserta didik lain lebih banyak yang diam dan ragu dalam menjawab. Hal ini
dikarenakan peserta didik kurang tertarik terhadap mata pelajaran IPA kurangnya motivasi belajar
peserta didik pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Motivasi belajar peserta didik mulai
meningkat saat dilakukan tindakan kelas siklus I dan II dengan menggunakan model pembelajaran
jigsaw.
Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, selama tindak mengajar yang dilakukan
oleh guru menggunakan model pembelajaran jigsaw peserta didik dapat belajar dengan baik.
Dalam pembelajaran sebelum dan sesudah tindakan yang dilakukan mengalami peningkatan
motivasi belajar peserta didik yang cukup signifikan. Tindakan yang dilakukan selama 2 siklus
mengalami perubahan motivasi belajar peserta didik ke arah yang lebih baik.
Motivasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran IPA. Menurut Suhana
(2014: 24) motivasi belajar merupakan kekuatan (power motivation), daya pendorong (driving
force), atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk
belajar aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku baik
dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kekuatan, daya dorong dan sebagai alat pembangun
kesedian ini terdapat pada diri peserta didik. Peserta didik akan lebih bersemangat dengan adanya
motivasi belajar yang tinggi agar peserta didik dapat berfikir aktif, efektif, dan kreatif sehingga
mereka memiliki inovasi-inovasi baru dan pembelajaran tidak menjenuhkan peserta didik.
Berdasarkan tabel 4.4 model pembelajan jigsaw cukup efektif dan efisien diterapkan guna
meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA.
Peningkatan hasil belajar setelah dilaksanakan penelitian dari beberapa siklus dengan
menggunakan model pembelajaran jigsaw diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan hasil belajar
yang bertahap dari setiap siklus. Tujuan dari model pembelajaran jigsaw ini dapat meningkatkan
motivasi belajar, percaya diri peserta didik dalam mengungkapkan pendapat, agar peserta didik
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dapat bertangung jawab dalam kelompoknya selain itu agar hasil belajar peserta didik dapat
meningkat dengan optimal.
Berdasarkan deskripsi data yang telah dijabarkan di atas, tindak mengajar yang dilakukan
guru dalam proses belajar mengajar guru telah melaksanakan pembelajaran dengan model
pembelajaran jigsaw sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik dan optimal. Hasil belajar
yang didapat rata-rata peserta didik cukup baik. Dalam penelitian ini diperoleh data bahwa
meningkatnya hasil belajar peserta didik yang telah lulus mencapai KKM yaitu: (KKM ≥ 63).
Peningkatan hasil belajar peserta didik tidak lepas dari model pembelajaran jigsaw yang
digunakan guru dalam proses belajar mengajar yang awalnya monoton kemudian menjadi lebih
bervariasi. Dalam pembelajaran biasanya guru menjadi pusat dari perhatian peserta didik, peserta
didik hanya mendengarkan guru tapi setelah menggunakan model pembelajaran jigsaw peserta
didik dapat diberi kesempatan untuk menjadi guru bagi temannya yaitu dengan menyampaikan
materi kepada temannya. Hal ini merupakan pembelajaran yang berbeda sehingga peserta didik
lebih antusias dalam pembelajarannya.
Berdasarkan deskripsi data yang telah dipaparkan diatas, tindak mengajar yang dilakukan
dengan model pembelajaran jigsaw dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peserta didik
sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik dan maksimal. Tindakan kelas yang dilakukan
selama 2 siklus mengalami perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya.
Pamungkas (2013) berjudul ―Peningkatan Motivasi Belajar IPA dengan Menggunakan
Metode Contextual Teaching and Learning Pada Peserta didik Kelas V SD Negeri Tambakboyo
Pedan tahun 2012/2013‖ dengan hasil penelitian ada peningkatan motivasi belajar pada setiap
siklusnya. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode Contextual Teaching and
Learning dapat meningkatkan motivasi belajar IPA pada peserta didik kelas V SD Negeri 1
Tambakboyo Pedan tahun 2012/2013.
Diterapkan model pembelajaran jigsaw pada mata pelajaran IPA yang telah dilakukan
secara berulang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA. Berdasarkan tabel 4.4 dan 4.5
diketahui bahwa model pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar
peserta didik.
2. Pembahasan Antar Siklus
Sebelum dilakukan tindakan motivasi belajar peserta didik kelas IVB SDN 01 Kebak
Kebakkramat masih rendah hal ini terbukti dari belum tercapainya indikator-indikator motivasi
belajar, berikut merupakan indikator motivasi belajar: Keaktifan peserta didik dalam bertanya,
perhatian peserta didik terhadap penjelasan guru saat proses belajar mengajar, antusias peserta
didik dalam mengerjakan tugas, dan mencoba menjawab pertanyaan guru. Dari indikatorindikator tersebut peneliti dan guru mengkaji untuk mendapatkan solusi yang tepat yaitu dengan
menerapkan model pembelajaran jigsaw.
Kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw dengan
cara guru membagi peserta didik dalam 5 kelompok (kelompok asal), setiap anggota kelompok
berhitung sesuai arahan guru, peserta didik yang nomernya sama berkumpul sesuai nomernya
(kelompok ahli), guru memberikan materi kepada masing-masing kelompok ahli dengan setiap
kelompok mendapat materi yang berbeda, guru meminta peserta didik untuk membaca dan
mendiskusi materi yang didapatkan, peserta didik kembali ke kelompok asalnya dan
mempresentasikan hasil diskusinya pada kelompoknya. Dengan penerapan model pembelajaran
jigsaw diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat berdampak
pada hasil belajar peserta didik yang optimal.
Siklus I pengamatan indikator-indikatornya mulai terlihat akan tetapi dalam siklus I
belum mencapai hasil optimal yang sesuai harapan peneliti dan guru. Karena siklus I belum
menunjukan pencapaian yang optimal maka dilanjutkan pada siklus II dengan harapan motivasi
belajar peserta didik dapat meningkat sesuai dengan harapan yang ditargetkan peneliti dan guru.
Pada siklus I telah terlihat peningkatan indikator-indikator motivasi belajar sehingga
pada siklus II akan lebih baik dari siklus sebelumnya. Siklus II indikator motivasi belajar peserta
didik meningkat secara signifikan dan meningkatnya sesuai harapan yang ditargetkan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Model pembelajaran merupakan seperangkat pola yang melukiskan prosedur yang sistematis
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas
pembelajaran. Model pembelajaran Jigsaw menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi
peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan di SD yaitu model pembelajaran
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Jigsaw, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran cooperative learning atau berkelompok
terdapat kelompok ahli dan kelompok asal. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar,
hasil belajar peserta didik, motivasi dan rasa tangung jawab bagi peserta didik. Penggunaan model
pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada kelas IVB di SDN 01
Kebak setiap siklus mengalami peningkatan dalam motivasi belajar. Pada tahap pratindakan 15, 22%
peserta didik yang termotivasi, hingga dilakukannya tindakan dengan 2 siklus dapat mencapai 80.15%
peserta didik termotivasi belajarnya.
DAFTAR PUSTAKA
Aqib, Zainal. 2013. Model-Model,Media, Dan Model Pembelajaran Kontekstual (Inovatif).Bandung:
Yrama Widya.
Arends L. Richard. 2007. Learning to Teach. Buku Dua Di terjemahkan oleh Helly Pajitno Soetjipto dan
Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka pelajar
Cools, E. et al. (2014). The Impact of Student Style Differences and Motivation on Learning Outcomes in
Management Education: An International Inquiry. UCL Institute of Education, University College
London, 9 (2).
Hamalik, Oemar. 2011. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.
Lie, Anita. 2008. Cooperative Learning. Jakarta: PT Grasindo.
Majid, Abdul. 2013. Model Pembelajaran.Bandung: Remaja Rosdakarya Media.
Palmer. 2005. A Motivational View of Constructivist- informed Teaching. International Journal of Science
Education, 27 (15).
Rusman. 2011. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan.Jakarta: Grafindo Persada.
Ryan, R.M.,& Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic Motivation: Clasic Definitins ang New
Directions. Contemporary Educational Pcycology, (25), 54-67
Sardiman. 2012. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Grafindo Persada.
Shoimin, Aris.2014. 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013. Yogyakarta: ARRuzzMedia
Sugiyanto. 2010. Model-Model pembelajaran Inovatif.Surakarta: Yuma Pressindo
Suhana.2014. Konsep Model Pembelajaran. Bandung: Refika Aditama
Suprijono. 2012. Model-Model Pembelajaran Cooperative.Jakarta: Grafindo Persada
Uno, Hamzah B. 2009. Teori Motivasi Dan pengukurannya Analisis Di Bidang Pendidikan. Jakarta:
Bumi Aksara.
Zaini, Hisyam. 2008. Model Pembelajaran Aktif. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani
Winataputra.2001. Model-Model Pembelajaran Cooperative.Bandung: Rosda Karya.

78

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING TERHADAP HASIL
BELAJAR MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS III SD NEGERI SE-KECAMATAN
BULU
(Suyanto, Sudiyanto, Riyadi)
Suyanto
Universitas Sebelas Maret
Email: kisuyanto@gmail.com
Sudiyanto
Universitas Sebelas Maret
Email: soeddie.fkipuns@gmail.com
Riyadi
Universitas Sebelas Maret
Email: riyadifkipuns@gmail.com
ABSTRAK
Dalam pembelajaran, adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik adalah peranan penting dalam
mencapai tujuan suatu pembelajaran yang diinginkan. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat
dilihat dari tingkat pemahaman materi, penguasaan materi, serta hasil belajar peserta didik. Berdasarkan
observasi, pembelajaran matematika di SD Negeri Kec. Bulu kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran snowball throwing pada hasil belajar Operasi
Penjumlahan dan Pegurangan pesertadidik kelas III SD Negeri SeKecamatan Bulu. Metode penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pesertadidik kelas III
di SD Negeri SeKecamatan Bulu dengan jumlah 30 Sekolah dasar negeri. Peneliti mengambil sampel
pada 5 Sekolah dasar negeri sebagai sampel dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling,
yaitu pengambilan anggota sampel dari jumlah populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan
strata yang ada dalam populasi tersebut. Hasil penelitian diperoleh persamaan regresinya adalah Y =
41,252 + 0,142 X. Nilai thitung sebesar 0,142 kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 2,045.
Maka dapat dilihat bahwa nilai ttabel> thitung atau 2,045 > 0,142, dengan demikian Ho diterima dan Ha
ditolak. Koefisien determinasi diperolah (R Square) = 0,005 artinya hasil belajar matematika pesertadidik
pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan0,5% dipengaruhi atau ditentukan oleh model
pembelajaran Snowball Throwing, karena pengaruhnya hanya 0,5% maka dapat dikatakan tidak ada
pengaruhnya dan yang 99,5% dipengaruhi oleh faktor lain.
Kata Kunci : Hasil belajar, pembelajaran, penjumlahan, snowball throwing
PENDAHULUAN
Pendidikan di Negara kita saat ini masih belum mencapai sepenuhnya tujuan pendidikan
nasional. Seperti yang dituangkan dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 ―Pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta
bertanggung jawab‖. Suatu proses pendidikan akan terlaksana dengan adanya pendidik dan peserta didik,
jika salah satu tidak ada maka tidak akan tercipta suatu proses pendidikan yang kita kenal sebagai
kegiatan belajar mengajar (KBM). Seorang pendidik akan beruasaha memberikan yang terbaik kepada
peserta didiknya dengan berbagai cara dan metode yang diterapkanya dengan harapan akan mudah di
terima oleh pesertadidik dengan baik. Dengan adanya pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar
mengajar terciptalah suatu proses pembelajaran.
Proses pembelajaran terdiri dari komponen-komponen penting yang saling berkaitan satu dengan
lainya. Interaksi pendidik dengan peserta didik memegang peranan penting dalam mencapai tujuan suatu
pembelajaran yang diinginkan. Menurut Ismail, (2003:27) Snowball Throwing berasal dari dua kata
yaitu―snowball‖ dan ―throwing‖. Kata snowball berarti bola salju, sedangkan throwing berarti melempar,
jadi Snowball Throwing adalah melempar bola salju. Pembelajaran Snowball Throwing merupakan salah
satu model dari pembelajaran kooperatif. Pembelajaran Snowball Throwing merupakan model
pembelajaran yang membagi murid di dalam beberapa kelompok, yang dimana masing-masing anggota
kelompok membuat bola pertanyaan.Dalam pembuatan kelompok, siswa dapat dipilih secara acak atau
heterogen. Hal ini diungkapkan oleh para ahli berikut ini. Menurut Suprijono, (2011: 8) Snowball
Throwing adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana murid dibentuk dalam beberapa kelompok
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yang heterogen kemudian masing-masing kelompok dipilih ketua kelompoknya untuk mendapat tugas
dari guru lalu masing-masing murid membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan)
kemudian dilempar ke murid lain yang masing-masing murid menjawab pertanyaan dari bola yang
diperoleh. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Snowball Throwing adalah suatu
model pembelajaran yang membagi murid dalam beberapa kelompok, yang nantinya masing-masing
anggota kelompok membuat sebuah pertanyaan pada selembar kertas dan membentuknya seperti bola,
kemudian bola tersebut dilempar ke murid yang lain selama durasi waktu yang ditentukan, yang
selanjutnya masing-masing murid menjawab pertanyaan dari bola yang diperolehnya.
Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dam model pembelajaran Snowball Throwing
diantaranya ada unsur permainan yang menyebabkan metode ini lebih menarik perhatian murid.
Sementara menurut Asrori (2010: 3) dalam model pembelajaran Snowball Throwing terdapat beberapa
manfaat yaitu: 1. Dapat meningkatkan keaktifan belajar murid. 2. Dapat menumbuh kembangkan potensi
intelektual sosial, dan emosional yang ada di dalam diri murid. 3. Dapat melatih murid mengemukakakn
gagasan dan perasaan.
Pengertian Hasil Belajar Menurut Dimyati dan Mudjono (dalam Dalyana, S. 2011), hasil belajar
merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi pesertadidik dan dari sisi guru. Hasil belajar adalah
kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar (Abdurahman dalam jihad, 2008:14).
Menurut Sudjana (2009:22) ―Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki pesertadidik setelah
menerima pengalaman belajar‖. Sedangkan menurut Hamalik (2007:48), hasil belajar adalah perubahan
tingkah laku subjek yang meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor dalam situasi tertentu
berkat pengalamannya berulang-ulang. Belajar merupakan suatu proses dari usaha seseorang untuk
memperoleh perubahan perilaku yang relatife tetap. Sedangkan faktor intern meliputi pembelajaran.
Menurut Slameto (2013:12), faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah besarnya usaha yang
dilakukan. Selain itu juga dipengaruhi oleh intelegensi dan penguasaan awal terhadap materi yang akan
dipelajari. Hasil belajar merupakan kecapakan yang nyata dari pesertadidik sebagai hasil belajarnya di
sekolah yang didasakan atas kriteri penilaian dalam bentuk angka maupun huruf. Hasil belajar yang telah
dicapai pesertadidik dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu dari dalam diri pesertadidik itu sendiri dan
faktor dari luar pesertadidik. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah bentuk perubahan perilaku
yang relative tetap baik dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, semua itu bisa didapatkan dari
proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. yang mempengaruhi proses belajar, baik faktor yang
datang dari dalam diri (internal) ataupun faktor yang berasal dari luar (eksternal): a. Internal: jasmaniah,
psikologi, kelelahan. b. Eksternal: keluarga, sekolah, masyarakat.
METODE
Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang
memiliki ciri khas tersendiri, terutama dengan adanya kelas kontrol. Sedangkan desain penelitian dalam
penelitian ini menunjukkan suatu pengaruh (hubungan) antara variabel independent (X) dengan variabel
dependent (Y). Sampel penelitian adalah 40 siswa kelas III sekolah dasar di Kecamatan Bulu.
Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data
menggunakan tes.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok individu
dalam upaya mendewasakan manusia yang melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan. Di dalam
pendidikan terdapat beberapa model pembelajaran, yang dipakai untuk mempermudah mencapai tujuan
belajar yaitu hasil belajar matematika pesertadidik pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan.
Salah satu model pembelajaran dari beberapa model yang kita kenal adalah model pembelajaran Snowball
Throwing. Model pembelajaran Snowball mengelompokkan pesertadidik ke dalam beberapa kelompok
dan menggunakan alat berupa selembar kertas yang dipakai untuk membuat bola salju itu sendiri. Dengan
adanya model pembelajaran Snowball Throwing dalam pembelajaran di kelas, diharapkan bisa
meningkatkan hasil belajar pesertadidik. Tentunya tidak luput dari tersebut. Seperti yang diungkapkan
Slameto (2013:12), faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah besarnya usaha yang dilakukan. Selain
itu juga dipengaruhi oleh intelegensi dan penguasaan awal terhadap materi yang akan dipelajari.
Langkah-langkah pembelajaran yang ditempuh dalam melaksanakan Model Snowball Throwing
sebagaimana dikemukakan Suprijono (Hizbullah, 2011: 10) adalah sebagai berikut: 1. Guru
menyampaikan materi yang akan disajikan. 2. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil
masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran. 3. Masingmasing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masingmasing, kemudian menjelaskan materi yang
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disampaikan oleh guru kepada teman kelompoknya. 4. Kemudian masing-masing murid diberi satu
lembar kerja untuk menuliskan pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh
ketua kelompok. 5. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu murid ke murid
yang lain selama kurang lebih 5 menit. 6. Setelah tiap murid mendapat satu bola/satu pertanyaan,
diberikan kesempatan kepada murid untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk
bola tersebut secara bergantian. 7. Guru bersama dengan murid memberikan kesimpulan atas meteri
pembelajaran yang diberikan. 8. Guru memberikan evaluasi sebagai bahan penilaian pemahaman
muridakan materi pembelajaran. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan pesan-pesan moral dan
tugas di rumah. Hasil belajar merupakan kecapakan yang nyata dari pesertadidik sebagai hasil belajarnya
di sekolah yang didasakan atas kriteri penilaian dalam bentuk angka maupun huruf. Hasil belajar yang
telah dicapai pesertadidik dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu dari dalam diri pesertadidik itu sendiri
dan faktor dari luar pesertadidik. Dari hasil analisis regresi yang diperoleh, menunjukkan Y = 41,252 +
0,142 X, menunjukkan hasil belajar matematika pesertadidik pada pokok bahasan penjumlahan dan
penguranganjika tanpa penerapan model pembelajaran Snowball Throwing adalah 41,252. Koefisien
regresi liniear sebesar 0,142 bernilai postif sehingga jika pengaruh penerapan model pembelajaran
Snowball Throwing meningkat satu satuan, maka hasil belajar matematika pesertadidik pada pokok
bahasan penjumlahan dan pengurangan hanya meningkat sebesar 0,142. Peningkatan sebesar 0,142 bisa
dikatakan tidak berpengaruh. Hal ini sesuai dengan nilai signifikan silinearity yaitu sebesar 0,706. Nilai
signifikansi linearity lebih besar dari alpha yaitu 0,706 > 0,05, sehingga bisa dikatakan bahwa data antara
model pembelajaran Snowball Throwing dengan hasil belajar matematika pesertadidik pada pokok
bahasan penjumlahan dan pengurangan tidak memiliki hubungan yang linear. Dengan beberapa faktor
yang mempengaruhi proses belajar sehingga penerapan model pembelajaran Snowball Throwing terhadap
hasil belajar matematika pesertadidik dengan pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan hampir tidak
berpengaruh. Hal ini juga sesuai dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai thitung sebesar 0,375
dan signifikansi sebesar 0,711. Adapun ttabel dicari pada taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan
(df) = N – nr yaitu 31 – 2 = 29. Dengan pengujian 1 sisi (signifikansi = 0,05), maka diperoleh ttabel
sebesar 2,045. Karena thitung (0,375) lebih kecil dari ttabel (2,045), maka Ho diterima, artinya tidak ada
pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran Snowball Throwing (X) terhadap hasil belajar
matematika (Y).
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan bahwa terdapat pebedaan
yang kurang signifikan sebelum dan sesudah penggunaan model pebelajaran Snowball Throwing pada
materi penjumlahan dan pengurangan pada peserta didik kelas III SD SeKecamatan Bulu.
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ABSTRAK
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di
Indonesia. Mata pelajaran tersebut termasuk pada jenjang sekolah dasar dan merupakan mata pelajaran
yang memiliki banyak konsep yang harus dipahami oleh siswa. Pembelajaran IPA secara konvensional
lebih banyak memberikan teori-teori yang tidak mengakar pada dunia nyata siswa.Pembelajaran tersebut
hanya mentransfer pengetahuan sebanyak-banyaknya ke dalam kepala siswa. Padahal siswa sudah
membawa sejumlah pengalaman-pengalaman atau ide-ide yang dibentuk sebelumnya ketika mereka
berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga gagasan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya inilah
yang disebut prakonsepsiatau konsepsi alternatif. Prakonsepsi ini juga sering muncul sebagai penyebab
terjadinya miskonsepsi. ModelpembelajaranLearning Cycleberperanuntuk meminimalisir moskonsepsi
siswatentang konsep-konsep IPA tersebut pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Model pembelajaran
learning cycle 7E dapat menurunkan potensi siswa yang mengalami miskonsepsi. Hal tersebut
dikarenakan adanya tujuh tahapan learning cycle 7E, yang terdiri dari Elicit, Engage, Explore, Explain,
Elaborate, Evaluate, dan Extend yang dapat merangsang penggunaan pemikiran rasional untuk
membantu siswa memahami konsepsi ilmiah. Sehingga model pembelajaran learning cycle 7E dapat
secara efektif meminimalisir miskonsepsi yang terjadi pada pembelajaran IPA di sekolah dasar.
Kata kunci:miskonsepsi, model learning cycle, pembelajaran IPA.
PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di
Indonesia. Mata pelajaran tersebut termasuk pada jenjangsekolahdasar danmerupakanmatapelajaran yang
memiliki banyak konsep yang harus dipahami oleh siswa (Susanto, 2013: 165). PembelajaranIPA
idealnya dilaksanakan dengan interaktif danberpusatpada siswa, dengan membawa fenomena sehari-hari
yang dialami oleh siswa ke dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa akanlebih mudah memahami
konsep-konsep IPA dengan menemukan sendiri berbagai fakta dan pengetahuan barudalam
kehidupan.Haltersebutsesuaidenganpendapat Dellsen (2016: 72) yang menyatakan bahwa kemajuan
ilmiah berbanding lurus dengan pemahaman ilmiah daripada kumpulan pengetahuan. Oleh karena itu,
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sebaiknya tidak hanya berorientasi pada salah satu model
pembelajaran yang digunakan pada proses transfer pengetahuan, tetapi juga berkonsentrasi pada
keterampilan untuk memecahkan masalah melalui kegiatan belajar secara mandiri (Syafii et al, 2013).
Namun pada pembelajaran di sekolah dasar, secara empiris masih banyak guru yang
menggunakan pembelajaran konvensional.Padahal pembelajaran konvensional yang dilakukan oleh guru
terbukti gagal mengembangkan daya nalar siswa (Degeng, 2013).Hal ini dapat dilihat dari
ketidakmampuan siswa untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupannya
(Cakir, 2008).Pembelajaran konvensional ini lebih banyak memberikan teori-teori yang tidak mengakar
pada dunia nyata siswa.Pembelajaran tersebut hanya mentransfer pengetahuan sebanyak-banyaknya ke
dalam kepala siswa (Reigeluth et al, 2009).Sementara itu, Gagne (1985) mengemukakan bahwa siswa
yang hadir ke kelas umumnya tidak dengan kepala kosong, melainkan mereka sudah membawa sejumlah
pengalaman-pengalaman atau ide-ide yang dibentuk sebelumnya ketika mereka berinteraksi dengan
lingkungannya.Artinya bahwa sebelum pembelajaran berlangsung sesungguhnya siswa telah membawa
sejumlah ide-ide atau gagasan yang sudah didapatkan sebelumnya. Menurut Longfield (2009), gagasangagasan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya inilah yang disebut prakonsepsiatau konsepsi
alternatif. Prakonsepsi ini juga sering muncul sebagai penyebab terjadinya miskonsepsi.
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Miskonsepsi adalah kesalahan konsep yang terjadi karena adanya perbedaan antara konsep
yang dipahami dengan konsep yang sebenarnya sehingga dapat menghambat pembelajaran (Kose, 2008).
Miskonsepsi disebabkan kompleksitas materi yang diberikan pada siswa (Yorek, et al, 2013), sumber
belajar yang memuat konsep yang berbeda dengan konsep ilmiah, pembelajaran yang terpusat pada
guru (Cetin, et al, 2015) dan menurut Vasniadou (2002) dalam Chen, et al (2013) terkait dengan
keterbatasan pengintegrasian konsep baru dengan struktur konsep yang telah dimiliki.
Sebagai jalan keluar atau alternatif untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan
meningkatkan pemahaman konsep, maka guru harus menggunakan model pembelajaran yang aktif,
inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan sehingga
membuat
siswa
aktif
dalam
proses
pembelajaran dan memahami konsep-konsep yang disampaikan. Berdasarkan hal tersebut,model
pembelajaran yang dipilih dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep IPA adalah
model pembelajaran Learning Cycle. Model pembelajaran Learning Cycle adalah model yang
dikembangkan berdasarkan teori Piaget dan termasuk model pembelajaran kontruktivisme (Joseph, 2013).
Cartono (2007: 63) menyatakan bahwa model ini bertujuan membantu mengembangkan cara berpikir
siswa dari berpikir konkrit ke abstrak. Balta (2016); & Kayani (2015) dalam penelitiannya
mengungkapkan bahwa pembelajaran Learning Cycle 7E efektif daripada model pembelajaran
konvensional dalam meningkatkn hasil belajar siswa. Pembelajaran Learning Cycle 7E juga efektif dalam
mengembangkan keterampilan ilmiah siswa pada pembelajaran fisika (Joseph, 2013: 36-50).Melalui
keterampilan ilmiah yang tepat, miskonsepsi yang dialami siswa dapat direduksi (Atasoy et al, 2013:
731). Sehingga model Learning Cycle 7E efektif digunakan untuk meminimalisir miskonsepsi
pembelajaran IPA di sekolah dasar. Diperkuat dengan pernyataan sebelumnya bahwa model learning
cycle 7E dapat mengembangkan keterampilan ilmiah siswa pada pembelajaran fisika.Dengan
keterampilan ilmiah yang tepat siswa dapat mempelajari materi dengan memahami konsep bukan dengan
menghafal rumus dan materi.Learning Cycle 7E terdiri dari 7 fase: elicit, engange, explore, explain,
elaborate, evaluate dan extend(Eisenkraft, 2003). Dengan langkah-langkah yang terorganisir dengan
rinci, pemahaman siswa dapat terkonstruksi dengan baik.Sehingga, model ini dapat minimalisir
miskonsepsi pada siswa.
Berdasarkanpemaparan tersebut maka muncul rumusan masalah: (1) Apakah penyebab
miskonsepsi siswa dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar?, dan (2) Bagaimana model Learning Cycle
7E dalam meminimalisir miskonsepsi pembelajaran IPA di sekolah dasar?. Dengan begitu, artikel
bertujuan untuk menguraikan penyebab miskonsepsi siswa dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, dan
mendeskripsikan tentang penerapan model Learning Cycle 7E sebagai upaya minimalisir miskonsepsi
pembelajaran IPA di sekolah dasar.
METODEPENELITIAN
Kajian ini menggunakan metode analisis dan sintesis. Analisis didefinisikan sebagai suatu metode
yang langkahnya memecah suatu substansi menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen atau unsurunsur. Sedangkan sintesis adalah suatu metode yang menggabungkan bagian-bagian atau komponenkomponen atau unsur-unsur yang terpisah menjadi suatu kesatuan yang berhubungan atau utuh (Akhadiah
dan Listyasari, 2011). Analisis dan sintesis dilakukan terhadap beberapa literatur yang relevan tentang
penyebab miskonsepsi di sekolah dasar dan strategi untuk meminimalisir miskonsepsi siswa dalam
pembelajaran IPA di sekolah dasar.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Miskonsepsi dan Penyebabnya
Menurut Kose (2008) miskonsepsi merupakan kesalahan konsep yang terjadi karena
terdapat perbedaan antara konsep yang dipahami dengan konsep sebenarnya yang dikembangkan
secara ilmiah sehingga menghambat pembelajaran. Miskonsepsi juga diartikan bahwa konsepsi
siswa yang tidak sesuai dengan konsepsi para ilmuwan (Suwarto, 2013: 88). Konsepsi siswa
yang tidak sesuai dengan konsepsi ilmuwan ini dapat bertahan lama dan sulit diperbaiki selama
dalam pendidikan formal (Halim, et al, 2014: 1033). Apabila miskonsepsi ini dibiarkan terusmenerus maka selain dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, serta mengakibatkan siswa akan
membawa konsepsi yang salah ketika siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (Alias, et al,
2016: 134). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pengertian miskonsepsi adalah suatu bentuk
kesalahan konsep yang tidak sesuai dengan konsep para ahli, yang menimbulkan kesalahan dalam
pemahaman hubungan antar konsep. Sehingga apabila miskonsepsi ini dibiarkan, maka akan
mempengaruhi hasil belajar dan mengakibatkan konsep yang salah akan dibawa siswa melanjutkan
ke jenjang yang lebih tinggi.
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Penyebab terjadinya miskonsepsi berasal dari siswa, guru, buku teks, konteks, dan metode
mengajar (Suparno, 2013:30-52). Adapun penjelasan rincinya sepertiyangdisajikan padaTabel

Sebab Utama
Siswa

Pengajar

Buku Teks

Konteks

Cara mengajar

2.

Tabel 1. Penyebab Miskonsepsi
Sebab Khusus
Prakonsepsi, pemikiran asosiatif, pemikiran humanistik, reasoning yang
tidak lengkap, intuisi yang salah, tahap perkembangan kognitif siswa,
kemampuan siswa, minat belajar siswa
Tidak menguasai bahan, bukan lulusan dari bidang ilmu fisika, tidak
membiarkan siswa mengungkapkan gagasan/ide, relasi guru- siswa tidak
baik
Penjelasan keliru, salah tulis terutama dalam rumus, tingkat penulisan
buku terlalu tinggi bagi siswa, tidak tahu membaca buk teks, buku fiksi
dan kartun sains sering salah konsep karena alasan menariknya
Pengalaman siswa, bahasa sehari-hari berbeda, teman diskusi yang salah,
keyakinan dan agama, penjelasan orang tua/orang lain yang keliru,
konteks hidup siswa (tv, radio, film yang keliru, perasaan senang tidak
senang, bebas atau tertekan.
Hanya berisi ceramah dan menulis, langsung ke dalam bentuk
matematika, tidak mengungkapkan miskonsepsi, tidak mengoreksi PR,
model analogi yang diapakai kurang tepat, model demonstrasi sempit,dll
(Suparno, 2013:30-52)

Hal ini diperkuat pendapat Laksana (2014) tentang penyebab terjadinya miskonsepsi
dikarenakan guru menyajikan materi yang tidak sesuai, mempresentasikan penjelasan yang tidak
perlu, menjelaskan konsepsi secara prematur, menggunakan istilah-istilah yang membingungkan,
kurang menekan pentingnya konteks, mengabaikan pengetahuan awal siswa, sedikit membahas
aplikasi konsep dan terlalu banyak menggunakan persamaan matematis. Berdasarkan pemaparan
tersebut, penyebab terjadinya miskonsepsi terletak pada siswa, guru, buku teks, konteks, dan metode
mengajar.
Model Pembelajaran Learning Cycle
Model pembelajaran learning cycle adalah model yang dikembangkan berdasarkan teori
Piaget dan termasuk model pembelajaran kontruktivisme (Joseph, 2013). Cartono (2007: 63)
menyatakan bahwa model ini bertujuan membantu mengembangkan cara berpikir siswa dari berpikir
konkrit ke abstrak. Balta (2016) dan Kayani (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa
pembelajaran learning cycle 7E efektif daripada model pembelajaran konvensional dalam
meningkatkn hasil belajar siswa. Pembelajaran learning cycle 7E juga efektif dalam
mengembangkan keterampilan ilmiah siswa pada pembelajaran fisika (Joseph, 2013: 36-50).
Marek (2008: 63) dalam Journal of Elementary Science Education menyatakan bahwa learning
cycle merupakan cara inkuiri pada pembelajaran sains yang terdiri dari beberapa tahap berurutan.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, pengertian model pembelajaran learning cycle adalah
sebuah proses pembelajaran pembelajaran yang berbasis konstruktivisme yang terdiri dari beberapa
tahapan belajar yang terorganisasi dan berpusat pada siswa sehingga siswa secara aktif menemukan
konsep sendiri.
Pada mulanya, learning cycle terdiri atas tiga tahap, yaitu eksplorasi (exploration),
pengenalan konsep (concept introduction) dan penerapan konsep (concept application).Dimulai dari
fase exploration, maka siswa diberi kesempatan mengkonstruksi konsep dan dapat
bekerjasama.Pengalaman fisik membantu siswa membangun membangun mental dari ide baru yang
muncul pada konsep fase invention. Interaksi pada fase invention cukup membantu siswa
mengasimilasi atau mengakomodasi ide yang spesifik. Fase application mendorong interaksi
fisik dan sosial dengan memberi kesempatan untuk menggunakan ide baru tersebut pada situasi
berbeda (Ngalimun, 2012: 145).Tiga tahap siklus belajar tersebut biasa dikenal dengan learning
cycle E-I-A.
Pada proses selanjutnya, tiga tahap siklus tersebut mengalami perkembangan. Pada
pertengahan 1980an Biological Science Curriculum Study (BSCS) mengambangkan model learning
cycle menjadi lima fase yaitu terdiri dari fase engage, explore, explain, elaborate dan
evaluate. Perkembangan ini dilakukan dengan menambahkan fase engage di awal pembelajaran
yang bertujuan untuk menggali pengetahuan awal siswa dan fase evaluate ditambahkan di akhir
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pembelajaran yang bertujuan untuk menilai pemahaman siswa, sedangkan fase pemahaman konsep
dan aplikasi konsep diganti dengan istilah baru yaitu explain dan elaborate(Bybee et.al., 2006: 8).
Oleh karena itu learning cyclelima fase tersebut sering dijuluki learning cycle 5E (Engagement,
Exploration, Explanation, Elaboration, dan Evaluation) (Ngalimun, 2012: 146). Setelah learning
cycle mengalami pengkhususan menjadi 5 tahapan atau yang disebut dengan learning cycle 5E,
kemudian Eisenkraft pada tahun 2003 mengembangkan learning cycle menjadi 7 tahapan atau fase
yang terorganisasi dengan baik, yaitu Elicit, Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate, dan
Extend dan dikenal sebagai Learning Cycle 7E.
Learning cycle 7E terdiri dari 7 fase, yaitu: elicit, engange, explore, explain, elaborate,
evaluate, dan extend
(Eisenkraft, 2003).
Dengan tahapan-tahapan yang terorganisir secara
terperinci, pemahaman siswa dapat terkonstruksi dengan baik.Sehingga, model ini dapat mereduksi
miskonsepsi yang dialami siswa (Ates, 2005: 2).
1. Tahap Elicit
Pada tahap elicit, siswa dihadapkan pada beberapa pertanyaan untuk menggetahui pengetahuan
awal siswa, Barke (2009) menyatakan bahwa tanpa mengetahui pengetahuan awal siswa, tidak
mungkin miskonsepsi siswa dapat diatasi.
2. Tahap Engage
Pada tahap engage, siswa dihadapkan pada situasi baru sesuai konsepsi ilmuan dan mengaitkan
situasi baru dengan pengetahuan awal siswa untuk membangkitkan perhatian siswa, misalnya
dengan memberikan demonstrasi, gambar, video dan animasi (Balta, 2016: 62).
3. Tahap Explore
Pada tahap explore, lembar kerja siswa digunakan untuk menuntun siswa dalam menganalisis data
dan untuk membuktikan kebenaran konsepsi awal siswa.
4. Tahap Explain
Pada tahap explain, siswa menjelaskan hasil observasi dan menjawab pertanyaan pada lembar
kerja siswa, guru membantu siswa mengaitkan penjelasan ilmuan dengan hasil observasi mereka
misalnya melalui video, buku, dan multimedia (Joseph, 2013: 41).
5. Tahap Elaborate,
Pada tahap elaborate, siswa mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh yang sesuai dengan
konsepsi ilmuan untuk diterapkan pada situasi baru.
6. TahapEvaluate
Pada tahap evaluasi, pemberian tes diberikan untuk membantu siswa menerapkan konsep yang
diperoleh.
7. Tahap Extend
Pada tahap extend, siswa mengaitkan dan mencari hubungan konsep yang diperoleh pada konsep
yang akan dipelajari selanjutnya atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari (Balta, 2016: 62).
Berdasarkan tahapan-tahapan dalam model learning cycle 7E yang dipaparkan di atas, dapat
disintesiskan bahwa langkah model pembelajaran learning cycle 7E tediri dari tujuh langkah, yaitu
elicit, engange, explore, explain, elaborate, evaluate, dan extend.Dengan model learning cycle 7E
diharapkan siswa tidak hanya mendengarkan keterangan guru tetapi dapat berperan aktif untuk
menggali dan memperkaya pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang dipelajari.
Model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam
implementasinya. Kelebihan dari model learning cycle 7E menurut Ngalimun (2012: 150) antara lain:
a. Meningkatkan motivasi belajar karena pebelajar dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran.
b. Membantu mengembangkan sikap ilmiah pebelajar.
c. Pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Selain memiliki kelebihan, model learning cycle 7E juga memiliki kelemahan seperti yang
diungkapkan oleh Soebagio dalam Ngalimun (2012: 150-151) antara lain:
a. Efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah
pembelajaran.
b. Menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses
pembelajaran
c. Memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi.
d. Memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan
pembelajaran.
Berdasarkan pendapat tersebut, kelebihan model learning cycle 7E adalah dapat meningkatkan
motivasi belajar,siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan sikap ilmiah
pebelajar, dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sedangkan kekurangannya adalah efektivitas
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pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi, tergantung kepada kreativitas guru,
membutuhkan pengelolaan kelas yang lebih terorganisasi, dan membutuhkan waktu dan persiapan
yang lama. Oleh karena itu untuk menanggulangi kekurangan dari model ini, guru bisa mengatur
alokasi waktu sebaik mungkin dimana materi yang disajikan tiap pertemuan tidak terlalu luas sehingga
semua fase atau tahapan dalam model learning cycle 7E dapat tercapai. Hal lain yang perlu
dipertimbangkan ketika akan menggunakan model ini antara lain mempertimbangkan materi
pelajaran, alokasi waktu yang tersedia, dan fasilitas penunjang yang tersedia agar pembelajaran dapat
berlangsung secara efektif.
3. Model Learning Cycle 7E Meminimalisir Miskonsepsi dalam pembelajaran IPA di Sekolah
Dasar
Penggunaan model pembelajaran learning cycle 7E dapat menurunkan potensi siswa yang
mengalami miskonsepsi. Hal tersebut dikarenakan pada tahapan learning cycle 7E,menggunakan
pemikiran rasional untuk membantu siswa memahami konsepsi ilmiah.
Pada tahap elicit siswa aktif menyampaikan pendapat terkait konsepsi yang dibahas sehingga
terjadi interaksi antara guru dan siswa. Pada tahap ini miskonsepsi siswa terkait bentuk miskonsepsi
akan dimunculkan. Sehingga pada tahap ini merupakan pintu masuk siswa untuk mengenali
miskonsepsi tersebut.
Tahap kedua yaitu engage, siswa dapat menyimak konsep yang disampaikanyang
berhubungan dengan bentuk konsep.
Selanjutnya dengan tahapexplore, siswa dapat melakukan sebuahpraktikum sederhana untuk
membuktikan konsep yang mereka bentuk sebelumnyadan membenarkan konsepsi menurut para
ilmuwan.Pada tahap ini merupakanproses konflik kognitif karena pengetahuan awal siswa
denganfenomenanya berbeda yang menyebabkan siswa melakukan asimilasi data dan akhirnya siswa
akan mencapai keadaan tidak seimbang antarapengetahuan yang diperoleh terhadap pengetahuan
awalnya. Menurut Suparno (2005:105) bila dalam mengasimilasi data siswa menemukan data yang
sangat berbeda dengan yang mereka pikirkan sebelumnya, maka siswaakan mengalami konflik dalam
pikirannya sehingga mengalami perubahan konseptualdalam diri siswa.
Tahap keempat explain, siswa diharapkan menjelaskan hasil observasi dan menjawab
pertanyaan pada lembar kerja siswa, guru membantu siswa mengaitkan penjelasan ilmuwan dengan
hasil observasi mereka melalui demonstrasi. Pada tahap ini, siswa sulit menuliskan apa yang
diperoleh, dikarenakan di sekolah siswa tidak terbiasa melakukan praktikum serta siswa belum
terbiasa menyampaikan hasil percobaansederhana dengan kata-kata sendiri hal ini disebabkan guru di
sekolah menggunakan satu metode saja dalam pembelajaran (metode ceramah) sehingga siswa
cenderung pasif dalam prosespembelajaran. Peneliti pembimbing siswa untuk menyampaikan hasil
percobaan sederhana. Pada tahap ini siswadibimbing oleh guru membangun konsep dan
mengakomodasikan konsep tersebut sehingga siswa akan mengalami keseimbangan baru. Siswa
memperoleh pengetahuan konsep yang baru dan memberikan siswa kesempatan untuk mengatur
konsep baru tersebut dengan konsep-konsep lain yang mereka sudah tahu (Marek,2008: 66). Suparno
(2005: 115) menyatakan bahwa dengan perubahan konsep, baik dalamproses asimilasi ataupun
akomodasi, seorangsiswa benar-benar berkembang dalam memahami konsep-konsep fisika.
Tahapkelimaelaborate, siswamengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh yang sesuai
dengan konsepsi ilmuan untuk diterapkan pada situasi baru. Pada tahap ini siswa diarahkan untuk
menjawab petanyaan yang ada pada LKS (lembar kerja siswa).
Tahap keenam evaluasi, pemberian tes diberikan untuk mengetahui sampai dimana
pemahaman siswa terhadap materi. Tes yang diberikan berupa tes tertulis terkait konsepsi yang
diperbaiki. Siswa pada tahap ini aktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.
Tahap ketujuh extend, siswa mengaitkan dan mencari hubungan konsep yang diperoleh pada
konsep yang akan dipelajari selanjutnya atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari (Balta, 2016:
62). Tahap ini siswa mengaitkan materi yang sedang dipelajari dengan materi yang akan dipelajari
pada lembar kerja siswa yang telah disiapkan persiswa, sehingga siswa mampu mencari hubungan
antar konsep (transfer konsep) (Eisenkraft, 2003). Respon siswa pada tahap ini, siswa cenderung sulit
mencari hubungan konsep yang telah dipelajari ke konsep yang sudah atau akan dipelajari
dikarenakan siswa belum terbiasa mengikuti langkah ini dalam proses pembelajaran. Peneliti
mengarahkan dan membimbing siswa mencari dan menuliskan konsep terkait konsep yang dipelajari.
Model learning cycle 7E merupakan model pembelajaran inkuiri yang memungkinkan siswa
untuk
mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki dengan mengeksplorasi
dan menjelaskan berdasarkan penalaman secara langsung, kemudian mengelaborasi apa yang telah
mereka pelajari, mengevaluasi pemahaman terkait konsep baru, dan akhirnya mencari hubungan
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konsep yang diperoleh dengan konsep yang akan atau sudah dipelajari dan kaitannya dengan
kehidupan sehari-hari di bawah bimbingan guru (Eisenkraft, 2003 dan Marek, 2008).
Berdasarkan langkah-langkah dan penjelasan tersebut, model pembelajaran learning cycle 7E
dapat meminimalisir miskonsepsi yang terjadi pada pembelajaran IPA di sekolah dasar.
KESIMPULAN DAN SARAN
Miskonsepsi siswa dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar lebih disebabkan oleh siswa, guru,
buku teks, konteks, dan metode mengajar. Faktor siswa disebabkan oleh prakonsepsi siswa, pemikiran
asosiatif, pemikiran humanistik, reasoning yang tidak lengkap, intuisi yang salah, tahap perkembangan
kognitif siswa, kemampuan siswa, dan minat belajar siswa. Faktor dari guru lebih disebabkan pada guru
yang tidak menguasai bahan, bukan lulusan dari bidang ilmu sains, tidak membiarkan siswa
mengungkapkan gagasan/ide, relasi guru- siswa tidak baik. Faktor buku teks lebih disebabkan pada
penjelasan keliru, salah tulis terutama dalam rumus, tingkat penulisan buku terlalu tinggi bagi siswa, tidak
tahu membaca buku teks, buku fiksi dan kartun sains sering salah konsep karena alasan menariknya.
Faktor berikutnya adalah konteks pengalaman siswa yang disebabkan bahasa sehari-hari berbeda, teman
diskusi yang salah, keyakinan dan agama, penjelasan orang tua/orang lain yang keliru, konteks hidup
siswa (tv, radio, film yang keliru, perasaan senang tidak senang, bebas atau tertekan. Dan yang terakhir
adalah faktor cara mengajar
yang hanya menggunakan model ceramah dan menulis, langsung ke
dalam bentuk matematika, tidak mengungkapkan miskonsepsi, tidak mengoreksi PR, model analogi yang
diapakai kurang tepat, model demonstrasi sempit,dll.
Model pembelajaran learning cycle 7E dapat menurunkan potensi siswa yang mengalami
miskonsepsi. Hal tersebut dikarenakan adanya tujuh tahapan learning cycle 7E, yang terdiri dari Elicit,
Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate, dan Extend yang dapat merangsang penggunaan
pemikiran rasional untuk membantu siswa memahami konsepsi ilmiah. Model learning cycle 7E
merupakan model pembelajaran inkuiri yang memungkinkan siswa untuk mengaitkan konsep baru
dengan pengetahuan yang telah dimiliki dengan mengeksplorasi dan menjelaskan berdasarkan penalaman
secara langsung, kemudian mengelaborasi apa yang telah mereka pelajari, mengevaluasi pemahaman
terkait konsep baru, dan akhirnya mencari hubungan konsep yang diperoleh dengan konsep yang akan
atau sudah dipelajari dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari di bawah bimbingan guru. Sehingga
model pembelajaran learning cycle 7E dapat meminimalisir miskonsepsi yang terjadi pada pembelajaran
IPA di sekolah dasar.
Kelebihan model learning cycle 7E adalah dapat meningkatkan motivasi belajar,siswa terlibat
secara aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan sikap ilmiah pebelajar, dan pembelajaran
menjadi lebih bermakna. Sedangkan kekurangannya adalah efektivitas pembelajaran rendah jika guru
kurang menguasai materi, tergantung kepada kreativitas guru, membutuhkan pengelolaan kelas yang lebih
terorganisasi, dan membutuhkan waktu dan persiapan yang lama. Oleh karena itu untuk menanggulangi
kekurangan dari model ini, guru bisa mengatur alokasi waktu sebaik mungkin dimana materi yang
disajikan tiap pertemuan tidak terlalu luas sehingga semua fase atau tahapan dalam model learning cycle
7E dapat tercapai. Hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika akan menggunakan model ini antara lain
mempertimbangkan materi pelajaran, alokasi waktu yang tersedia, dan fasilitas penunjang yang tersedia
agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif.
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ABSTRAK
Tujuan penuisan artikel ini adalah untuk menunjukkan fenomena permainan Hay Daydalam pemahaman
konsep IPS pada materi kegiatan ekonomi dikalangan peserta didik sekolah dasar di kabupaten
Boyolali.Era desruptif memberikan dampak terhadap perkembangan teknologi dan informatika dengan
adanya internet. Permainan Hay Day adalah salah satu hasil dari perkembangan internet yang dapat
dijadikan permainan edukatif dalam IPS materi kegiatan ekonomi kelas IV. Artikel ini masih bersifat
konseptual dan belum dilakukan penelitian secara mendalam sehingga belum tercantumkan hasil dari
penelitian ini. Diharapkan pihak-pihak yang terkait dengan peserta didik ikut mengawasi dan
memperhatikan kebiasaan peserta didik dalam bermain permainan ini, karena beberapa peserta didik
belum bisa mempertimbangkan dengan bijak saat bermain.
Kata Kunci : permainan online, Hay Day kegiatan ekonomi, IPS
PENDAHULUAN
Saat ini kita memasuki era revolusi industri keempat, dimana dengan adanya revolusi industri
keempat ini melahirkan beberapa perubahan. Salah satu ciri bahwa kita sudah memasuki revolusi industri
ke empat yaitu dengan adanyaera desruptif. Pada era desruptif ini kita dituntut untuk mengikuti
perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat. Kita bisa melihat perkembangan teknologi dan
informasi itu pada penggunaan smartphone, tidak hanya digunakan untuk telepon dan sms saja, namun
juga tersedia aplikasi bebas akses, dimana banyak pengguna merasa dimanjakan dengan fitur-fitur dalam
smartphone tersebut.
Era desruptif ini mengakibatkan perubahan-perubahan di lingkungan sosial. Perubahan tersebut
mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satunya terjadi pada bidang pendidikan, peran guru dalam
menanggulangi dampak negatif dari era desruptif ini adalah dengan meningkatkan moral-moral kepada
peserta didiknya. Menjadi guru di era ini menjadi tantangan yang sangat kompleks, karena banyak anakanak membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan generasi sebelumnya.
Dampak positif dari adanya era desruptif ini bisa kita rasakan dengan pemanfaatan teknologi dengan
baik dan benar. Teknologi dan informasi digunakan oleh sekolah-sekolah sebagai memenuhi kebutuhan
dan penunjang kegiatan belajar mengajar sehingga peserta didik lebih tertarik dan antusias tinggi terhadap
mata pelajaran IPS yang banyak orang beraggapan IPS adalah mata pelajaran yang mengkaji teori-teori
sehingga mau tidak mau harus menghafalkan.
Banyak peneliti mengupayakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan IPS mulai dari
pengembangan model, media, bahan ajar serta upaya untuk meningkatkan hasil belajar dengan metodemetode permainan yag sederhana. Sedikit peneliti untuk melakukan penelitian dalam aspek permainan
digital ini. Kita tahu bahwa peserta didik yang terjadi dilapangan adalah mereka rata-rata mempunyai
smartphone mereka menggunkan itu hanya karena beberapa faktor dan cenderung berdampak negatif bagi
peserta didik.
Pada smartphone hadir dengan sebuah permainan yang edukatif, yaitu permainan Hay Day.
Permainan yang dibuat oleh vendor terkenal dari negara Finlandia membutuhkan kemampuan strategi.
Permainan ini mengangkat kebiasaan dan kehidupan manusia danmengajarkan untuk bersosialisasi,
membangun rumah, serta yang paling penting adalah kegiatannya yaitu kegiatan jual beli. Di permainan
ini menerapkan sistem kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal ini sesuai dengan
pembelajaran IPS di sekolah dasar.
Permainan ini mengedepankan strategi dalam jual beli. Pemain diberikan sebuah lahan untuk di
gunakan bertani dan berternak (produksi), lalu hasil yang dari pertanian dan perkebunan di jual
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(distribusi), lalu banyak orang-orang yang menawar dari hasil perkebunan itu dan menggunakan untuk
keperluan sehari-hari(konsumsi).
Media dari smartphone ini bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran yang lebih lengkap
dikemas dalam satu aplikasi. Selain itu banyak anak yang justru tidak suka jika terjun langsung ke pasar
karena beberapa faktor, padahal sebenarnya mereka bisa belajar dari itu. Ciri era disruptif yang lain
adalah semua aktivitas bisa dijalankan dengan praktis dan instan. Jadi guru ingin mengaplikasikan
permainan ini dengan memanfaatkan media agar pembelajaran lebih praktis namun juga bermakna serta
mengasyikkan.Artikel ini dibuat untuk mengetahui ada atau tidak keterlibatan game online Hay Day
dengan pemahaman konsep IPS materi kegiatan ekonomi di sekolah dasar.
METODE
Menurut Watts (2011: 308) artikel konseptual adalah artikel yang menghasilkan perspektif baru,
prosedur atau teknik inovasi baru, membahas isu-isu profesi yang sedang terjadi, menyampaikan posisi
penulis terhadap suatu isu bidang profesi, ataupun menyampaikan reaksi atau respon terhadap publikasi
artikel sebelumnya. Dalam APA, (2010: 10) artikel teoritis atau konseptual menyajikan informasi empiris
karena relevan dengan pengembangan atau evaluasi dari teori. Artikel teoritis menelusuri perkembangan
teori untuk memperluas dan menyempurnakan konstruksi teoritis atau menyajikan teori baru atau
menganalisis teori yang ada, menunjukkan kekurangan atau menunjukkan keuntungan dari satu teori di
atas yang lain.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu dampak perubahan era yang sebelumnya Revolusi Industri ketiga mejadi Revolusi
Industri keempat yang muncul didunia adalah perilaku disruptif. Dampak adanya disruptif adalah
perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat dan cenderung merusak tatanan sosial di
masyarakat, termasuk sekolahan. Perkembangan teknologi dan informasi melahirkan internet dimana
semua bisa diakses dengan singkat dan instan tanpa mengetahui informasi itu benar atau tidak. Adanya
internet banyak developer menjalankan bisnis membuat game berbasis online. Salah satunya adalah
permainan Hay Day, permainan Hay Day merupakan sebuah permainan yang dimainkan secara online
atau harus terhubung dengan internet.
Menurut Budi Sutedjo Dharma Oetomo (2002:217) mengemukakan game merupakan aplikasi
komputer berupa permainan untuk anak-anak sampai dewasa. Namun sekarang, permainan tidak hanya
diakses melalui komputer saja. Namun bisa di operasikan dalam smartphone yang rata-rata semua
kalangan menggunakan dan mempunyai.
Permainan dapat memberikan kesenangan tersendiri, sehingga banyak peserta didik gemar bermain
game online.Mereka rela menghabiskan waktu dan uang saku untuk bermain hingga lupa diri. Bahkan
mereka menarik diri di lingkungan sosial dunia nyata dan lebih suka berinteraksi di lingkungan sosial
pada game tersebut. Karena di dalam permainan ini berbasis online sehingga mereka berinteraksi dengan
orang-orang di seluruh dunia.
Beberapa pemain dari permainan online berpendapat bahwa permainan online ini lebih
mengasyikkan dari permainan tradisional. Hal ini sesuai dengan pendapat Mayke S. Tedjasapuyra
(2010:113), mengemukakan alat permainan yang sekarang ini tidak hanya terbatas pada alat permainan
tradisional saja, melainkan pada alat permainan yang modern contohnya permainan Hay Day.
Menurut Somad dalam situs internetnya mengatakan bahwa permainan Hay Day merupakan
sebuah games besutan vendor ternama yang sebelumnya telah memproduksi game terkenal yaitu Clash of
Clan (COC), Supercell. Vendorgames yang berbasis strategi ini di Helsinki, Finlandia ini juga memiliki
kantor di beberapa kota besar dunia, seperti San Francisco, Tokyo, Seoul dan Beijing.
Permainan Hay Daytersebut memiliki sistem bermain yang unik dan membutuhkan kemampuan
berpikir taktis dari pemainnya. permainan Hay Day juga membutuhkan sebuah strategi sendiri untuk bisa
unggul dibanding pemain lainnya di seluruh dunia. membutuhkan kemampuan mengelola sumber daya
yang dimiliki. Hay Day justru mengedepankan belajar strategi bisnis dari sebuah ladang pertanian dan
peternakan. Ada beberapa gambaran besar yang ada pada Hay Day yaitu hewan ternak, mesin produksi,
logistik, pemancingan, pelayanan jasa perkotaan, dan kerja kelompok dalam sebuah kompetisi. Karena
permainan Hay Day mengedepankan strategi bisnis, maka tujuannya adalah untuk mendapatkan profit
setinggi-tingginya dan tetap memberikan kepuasan kepada pemainnya.
Aplikasi inimengarahkan untuk mengelola sebuah pertanian dan peternakan. Bermain Hay Day
sebenarnya tidaklah sulit. Pemain bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dibanding harus membelinya
dari pemain lain melalui media roadshop. Seperti lebih menguntungkan menanam gandum sendiri
dibanding harus membelinya di roadshop, meski harga gandum adalah harga termurah dari komoditi
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lainnya atau lebih baik membuat keju sendiri untuk membuat pizza, dibanding harus menunggu dan
membelinya di roadshop. Hal ini justru akan membuat pemain lebih berhemat, dan membuat lahan dan
mesin produksi menjadi lebih hidup. Keberadaan roadshop bisa digunakan untuk mencari dan membeli
barang-barang yang tidak bisa diproduksi, seperti peralatan untuk memperluas kapasitas gudang dan silo,
atau kebutuhan untuk memperluas lahan pertanian dan pemancingan.
Selain berbisnis, jalinan komunikasi virtual untuk memenangkan kompetisi juga menjadi sorotan
utama di permainanHay Day. Kompetisi yang disebut sebagai derby ini membutuhkan koordinasi yang
kuat untuk mendapatkan skor tertinggi dan kemudian mendapatkan reward. Komunikasi ini contohnya
adalah ketika anggota kelompok yang disebut sebagaineighborhoodharus membagi tugas
pengerjaan derby dalam waktu tertentu, sehingga terus terkumpul skor setelah menyelesaikan
tugas derby. Koordinasi yang tepat akan menjadikan neighborhood sebagai peringkat 3 besar
dalam derby, dan dari tiap-tiap anggota bisa mengambil reward yang diberikan.
Pemain Hay Day untuk mengoptimalkan perputaran barang di lahannya. Seperti yang kita ketahui,
karena Hay Day yang sifatnya multiplayer, seorang pemain bisa memanfaatkan lahan lain dengan izin
pemilik akun Hay Day untuk dijadikan sebagai lahan penyimpanan barang atau penyedia kebutuhan
produksi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam bermain Hay Day,
kuncinya adalah pemanfaatan sumber daya internal, pembagian tugas yang jelas, koordinasi dan kerja
sama tim yang baik, dan mengatur strategi penjualan hasil produksi. Semua hal ini memang hanya
permainan, namun juga memberikan pelajaran untuk bisa diterapkan dalam pembelajaran IPS.
Menurut Sapriya (2009: 7), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan nama mata pelajaran
integrasi dari mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi serta pelajaran ilmu sosial lainnya. Ruang
lingkup IPS meliputi aspek geografi meliputi manusia, tempat dan lingkungan. Sejarah meliputi waktu,
keberanjuran, dan perubahan. Sosiologi meliputi sistem sosial dan budaya. Sedangkan ekonomi meliputi
perilau ekonomi dan kesejahteraan.
Sedangkan menurut Akbar dan Sriwiyana (2010: 75) mengungkapkan bahwa IPS merupakan
perwujudan dari pendekatan interdisipliner dari beberapa konsep ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan
disederhanakan untuk tujuan pengajaran di sekolah.Menurut Sardjiyo (2010: 1.28) tujuan dari pendidikan
IPS di sekolah dasar adalah sebagai berikut.
1. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak di
masyarakat.
2. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun alternatif
pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.
3. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan
berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian.
4. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap
pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut.
5. Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai
dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengetahuan peserta didik yang masih bersifat kongkrit, membuat guru merasa kesulitan ketika
mengajarkan konsep-konsep IPS. Konsep IPS sangat mengedepankan aspek penghafalan dari peserta
didik. Maka alangkah baiknya guru mengetahui tentang peristiwa, konsep, konsep dan generalisasi dalam
IPS yang dikemukakan oleh Sardjiyo (2010: 2.5) sebagai berikut.
Peristiwa adalah semua kejadian di muka bumi (bukan di alam semesta) yang menyangkut
kehidupan manusia. Peristiwa ada yang bersifat alamiah, seperti gunung meletus, banjir, tsunami, gempa
bumi, gerhana matahari, dan sebagainya. Juga ada peristiwa yang bersifat insaniah, yaitu berkaitan
dengan aktivitas umat manusia, seperti pembangunan jembatan, skandal korupsi, pemilu, krisis moneter,
inflasi, reformasi, dan sebagainya.Jadi, peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah
terjadi, tetapi masih perlu di buktikan kebenarannya. Hal ini karena peristiwa biasanya sudah menjadi
sejarah atau terjadi di masa lalu.
Banyak yang berpendapat tentang pengertian dari fakta. Salah satunya menurut Sardjiyo (2010: 2.7),
mengatakan bahwa secara harfiah kata fakta berarti sesuatu yang telah diketahui atau telah terjadi benar
atau ada. Fakta juga bisa berarti bahwa itu adalah sesuatu yang dipercaya atau apa yang benar dan
merupakan kenyataan, realitas yang real, benar dan juga merupakan kenyataan yang nyata.Menurut Banks
(1985:81) fakta merupakan pernyataan positif dan rumusannya sederhana. Fakta adalah data aktual,
contohJakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia dan jarak antara kota A ke kota B adalah 150
Km.
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Konsep adalah suatu istilah, pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan
mengklasifikasikan atau mengategorikan suatu kelompok dari suatu benda, gagasan atau peristiwa.
Misalnya keluarga maka konsep keluarga itu termasuk bapak, ibu, anak-anak, saudara, dan
sebagainya.Konsep dapat dipelajari dengan efektif jika disertai dengan mengemukakan sejumlah contoh
yang positif. Contoh konsep dari kota, maka yang kita pahami adalah Jakarta, Bandung, Medan dan
sebagainya.
Cara yang mudah untuk meahami generalisasi dalam hubungannya dengan konsep adalah dengan
cara menelusuri proses terbentuknya generalisasi. Maka dibutuhkan dua konsep bisa dari satu disiplin
ilmu sosial atau yang berbeda. Contohnya anggota ABRI mempunyai acara tersendiri dalam mengatur
hubungan interpersonalnya, khususnya hubungan menurut jenjang kepangkatan.
Pemahaman dari keempat aspek tersebut, jika diterapkan pada pembelajaran IPS pada materi
kegiatan ekonomi, karena kegiatan ekonomi tersebut masih berupa konsep dan sulit untuk diterapkan
tanpa adanya media atau metode. Materi kegiatan ekonomi meliputi, produksi, distribusi, dan konsumsi.
Alam menyediakan sumber daya yang begitu banyak. Sumber daya alam tersebut ada yang dapat di
perbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Kekayaan alam mebuat manusia untuk mengolah bahanbahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan
primer, sekunder, dan tersier.
Sumber daya alam tersebar keseluruh dunia, di wilayah pesisir pantai, berbeda dengan wilayah yang
berada di dataran tinggi dan dataran rendah. Mereka mengolah bahan tersebut sesuai dengan ketersediaan
sumber daya alam yang ada di masing-masing wilayah. Aktivitas memanfaatkan sumber daya tersebut
yaitu, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan, pertambangan, dan lain-lain.Kegiatan
ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu produksi, distribusi, dan
konsumsi.
1. Produksi
Kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang
bernilai ekonomi lebih tinggi. Contoh bercocok tanam yang nantinya akan menghasilkan bahanbahan makan seperti padi, jagung, sayuran, dan lain-lain. Berternak nantinya akan menghasilkan
daging, susu, telur dan lain-lain. Sedangkan kegiatan produksi dalam bidang jasa adalah dokter
merawat orang sakit dan guru mengajarkan pelajaran. Orang yang menghasilkan barang disebut
produsen.
2. Distribusi
Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang/jasa dari produsen kepada konsumen.
Contohnya kegiatan menjual barang di pasar. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa
disebut distributor.
3. Konsumsi
Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi, atau menghabiskan manfaat
dan kegunaan hasil dari produksi (barang atau jasa) untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya membeli
sayur di pasar. Orang yang melakukan kegiatan ini adalah konsumen.
Permainan yang tersedia di smartphone banyak sekali jenisnya, namun permainan-permainan itu
harus benar kita pilih karena tidak semua permainan dapat dimainkan dengan aman. Beberapa kasus yang
pernah terjadi banyak pemain-pemain justru memainkan permainan yang bertemakan pertarungan dan
kekerasan yang justru mebuat dampak di dunia nyata. Pemain tersebut rata-rata anak sampai remaja
dimana masa-masa itu masih erat dengan sikap anak yang masih labil. Banyak fenomena yang terjadi
kekerasan-kekerasan yang telah di selidiki penyebabnya adalah bermain game.
Berbeda dengan permainan-permainan yang mengandung unsur kekerasan. Permainan Hay Day
justru mengusung tema permainan edukasi. Di dalam permainan Hay Day, pemain disuguhkan dengan
pembelajaran IPS materi kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, distribusi dan konsumsi.
Permainan ini mengedepankan strategi dalam jual beli. Pemain diberikan sebuah lahan untuk di
gunakan bertani dan berternak (produksi), lalu hasil yang dari pertanian dan perkebunan di jual
(distribusi), lalu banyak orang-orang yang menawar dari hasil perkebunan itu dan menggunakan untuk
keperluan sehari-hari (konsumsi).
1. Produksi
Pemain ini diarahkan untuk kegiatan berternak dan bercocok tanam. Ada banyak jenis hewan dan
tanaman yang nantinya dapat meningkatkan keuangan. Jenis hewan yang bisa di peihara adalah
ayam, babi, sapi, domba, kambing. Sedangkan tanaman yang bisa digunakan adalah gandum, padi,
jagung, tomat, strowberi, dan lain-lain.

92

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

2.

Distribusi
Hasil yang dari pertanian, perkebunan, dan perternakanyang di jual nanti menjadi sumber keuangan
dan dapat digunakan untuk membeli peralatan untuk membangun rumah atau pekarangan dan bisa
juga di gunakan untuk membeli biji-bijian yang nantinya bisa digunakan untuk di tanam di lahan
pertanian dan perkebunan.
3. Konsumsi
Dimana pemain dapat membeli barang-barang yang nantinya bisa digunakan untuk kembali bercocok
tanam atau bisa digunakan untuk membangun dan memenuhi keperluan.
Tidak ada metode dan media yang sempurna. Penerapan permainan ini akan kita jumpai beberapa
kelemahan dan kelebihan. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dan kelebihannya.
1. Kelemahan
Saat bermain permainan online ada beberapa kelemahan yang mungkin akan dijumpai yaitu
sebagai berikut.
a. Permainan online ini dimainkan di sistem Android, ini menjadi kendala karena tidak semua
peserta didik mempunyai smartphone.
b. Permainan ini terhubung dengan internet, akan menjadi kendala jika di sekolah tidak mendukung
sarana Wi-Fi.
c. Jika tidak terkontrol peserta didik justru akan menjadi pecandu. Butuh pengawasan dan kontrol.
2. Kelebihan
Selain kelemahan, ternyata permainan ini juga mempunyai kelebihan jika diterapkan dalam
pembelajaran, yaitu sebagai berikut.
a. Banyak peserta didik lebih tertarik dengan permainan ini dan menjadi sarana yang
menyenangkan.
b. Permainan ini harus terkoneksi dengan internet, ini menjadikan sarana untuk bersosialisasi
dengan sesama pemain untuk bertukar informasi.
c. Meningkatkan kognitif pada peserta didik.
d. Tidak membutuhkan waktu yang lama.
e. Membuat cerdas, karena didalam permainan tersebut menghadirkan misi-misi yang harus di
selesaikan oleh peserta didik, jika gagal mereka akan berjuang lagi dan menentukan strategi baru
(Eric Kunto, 2014:9).
KESIMPULAN DAN SARAN
Era disruptif membawa dampak bagi perkembangan teknologi, sehingga guru harus mengikuti
perkembangan teknologi yang pesat tersebut. Banyak peserta didik kini sudah bisa mengakses internet
dengan bebas. Kehadiran permainan Hay Day yang terkenal dikalangan peserta didik, menjadifenomena
di sekolah dasar, karena tidak hanya bermain, namun mereka juga dapat belajar terutama dalam materi
kegiatan ekonomi pada mata pelajaran IPS. Namun disamping itu hal yang membahayakan adalah jika
peserta didik tersebut justru keasyikan dan permainan tersebut menjadi candu.Permainan ini
menggunakan internet jadi sebaiknya pihak-pihak yang terkait tetap mengawasi peserta didik, karena
mungkin saja membawa dampak yang negatif bagi peserta didik dan tidak sesuai dengan yang
diharapkan.
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ABSTRAK
IPA merupakan pembelajaran berbasis inkuiri dengan empat unsur yakni; konsep, proses, nilai, dan sikap
ilmiah. Fisik, kreativitas, dan rasio (FISKARA) merupakan kemampuan primer manusia yang dinyatakan
dalam teori limas citra manusia. Teori Limas Citra Manusia (LCM) dipopulerkan oleh Primadi Tabrani.
Teori ini menyatakan bahwa penting untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan seni. Proses kreasi
dapat membantu siswa melibatkan dan mengembangkan kemampuan primer yang dimilikinya.
Pembelajaran interaktif berbasis TI penting untuk membantu siswa mempersiapkan diri dalam
menyambut era disrupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul project home learning
untuk siswa kelas V SD semester kedua. Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan
pengembangan (R&D) dengan model ADDIE. Modul yang dikembangkan disesuaikan dengan KI dan
KD kurikulum 2013 yang di dalamnya mencakup; materi, lembar kerja, dan evaluasi. Validasi modul
diniai berdasarkan kelayakan konten dan kriteria pembelajaran daring. Instrumen validasi dikembangkan
dan dimodifikasi dari standar LPPM UNS dan standar Ghirardini. Diperoleh hasil validasi sebesar 83,
19% dari tim validasi. Berdasarkan kriteria penilaian Arikunto, modul ini dapat dikategorikan cukup baik
dan layak untuk digunakan sebagai pendamping project home learning dan siap untuk dilanjutkan ke
langkah selanjutnya dari model ADDIE.
Kata kunci: FISKARA, IPA, Google Classroom
PENDAHULUAN
Kemampuan literasi sains negara Indonesia rendah, hal ini ditunjukan dari hasil analisis
Programme for International Student Assesment (PISA). Negara Indonesia di tahun 2015 berada pada
peringkat 69 dari 76 negara dengan skor literasi sains 403 [1]. Literasi sains merupakan kemampuan
seseorang untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan isu-isu sains yang sedang
hangat dan baru terjadi. Seseorang yang memiliki kemampuan sains merupakan individu yang mampu
mengaplikasikan konsep, sikap, dan keterampilan dalam menghadapi berbagai fenomena yang terjadi di
kehidupan sehari-hari. Di era disrupsi, pendidikan diharuskan mampu membantu mempersiapkan
generasi baru dalam menghadapinya.
Hal yang mengejutkan adalah analisis dari PISA untuk nilai enjoyment of learning science
negara Indonesia tinggi. Diatas nilai rata-rata the Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD) mean index sebesar 0, 65 [1]. Rendahnya nilai literasi sains negara Indonesia
disebabkan dari berbagai faktor yakni; pemilihan bahan ajar, media, metode, dan strategi pembelajaran.
Pembelajaran yang disediakan sekolah formal belum dapat mengemas pembelajaran IPA yang
mencakup aspek konsep, proses, nilai, dan sikap ilmiah. Proses pembelajaran IPA yang melibatkan siswa
secara langsung dalam eksperimen dan penelitian masih kurang optimal. Hal ini dikeranekan oleh
keterbatasan waktu dan tenaga pengajar. Sehingga siswa belum terlibat langsung dalam penelitian dan
eksperimen secara mendalam.
Fisik, kreativitas, dan rasio merupakan kemapuan primer yang dimiliki manusia. Setiap manusia
memiliki citra yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan fisik, kreativitas, dan rasionya. Citra
kemampuan ini terbentuk dari tiga titik yang membentuk alasnya yaitu; Corectnes (betulnya) yang
terbentuk dari integrasi kemampuan rasio, imajinasi, dan gerak; Fitness (serasinya) yang terbentuk dari
integrasi kemampuan fisik, gerak, dan perasaan; dan Goodness (baiknya) yang terbentuk dari integrasi
kemampuan kreativitas, imajinasi, dan perasaan. Puncak citra/ intuisi terbentuk dari integrasi tiga
kemampuan dasar yaitu fisik, kreativitas, dan rasio. Titik intuisi dalam teori ini digambarkan sebagai
kemampuan seseorang dalam penghayatan atau disebut juga proses kreasi [2]. Tabrani juga menyatakan
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bahwa belajar adalah proses kreasi. Pembelajaran yang bermakna merupakan pembelajaran yang
melibatkan proses kreasi di dalamnya [3]. Sehingga pembelajaran tidak sekedar menghafal konsep dan
transfer pengetahuan saja.

Gambar 1. Limas Citra Manusia [2]
Di era disrupsi, perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi guru untuk berinovasi
dalam merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan siswa. Teknologi juga dapat digunakan
untuk mengurangi keterbatasan waktu dan tenaga pengajar dalam penyelenggaraan pendidikan. Guru juga
dapat menggunakan beberapa teknologi yang dikembangkan dari pihak ketiga. Google Classroom adalah
aplikasi berbasis android dan PC yang dibuat dan dikembangkan Google untuk pendidikan dan
diperkenalkan pada Agustus 2014 [4]. Aplikasi gratis ini menyediakan fitur pengajaran daring dengan
interface yang mudah dipahami dan konsisten. Fitur yang diberikan secara garis besar yaitu; (1) dapat
memberikan materi berupa file dan tautan; (2) tugas dengan batas waktu; (3) hasil nilai dari tugas yang
diberikan; (3) dan chat untuk berkomunikasi.
National Commission for Excellence in Education mengidentifikasi bahwa orang tua merupakan
guru pertama dan terpenting bagin siswa [5]. Orang tua juga mendapatkan peran sebagai agen pendidik
dengan keterlibatannya dalam pembelajaran di rumah [6]. Orang tua sebaiknya tidak menyerahkan
segalanya kepada guru dan tenaga pendidik, karena siswa sebenarnya lebih banyak mendapatkan
informasi dan pembelajaran di rumah [7].
Pembelajaran di rumah dapat dilakukan dengan model multiple teaching dan worksheets [8].
Tugas di rumah bukan sebagai beban tambahan untuk siswa, akan tetapi sebagai wahana bermain bersama
orang tua mereka. Mengintegrasikan pembelajaran IPA dan seni dapat membantu mengemas proses
kreasi dan eksperimen menjadi kegiatan yang menyenangkan. Modul project home learning merupakan
modul yang dirancang dan dikembangkan untuk membantu siwa dan orang tuanya melakukan
pembelajaran yang menyenangkan. Mengikutsertakan orang tua dalam pendidikan merupakan hal yang
sangat penting.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development/
R&D) dengan model Analysis, Design, Development, Implemetation, dan Evaluation (ADDIE). Model ini
cocok untuk merancang dan mengembangkan komponen pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran
[9]. Langkah model ADDIE disajikan pada Gambar 2.
Analisis

A
E
Implementasi

Desain

D
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Gambar 2. Langkah-langkag pengembangan model ADDIE [10]
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket validitas yang dikembangkan dan
dimodifikasi berdasarkan standar LPPM UNS dan standar Ghirardini. Instrumen ini digunakan untuk
memvalidasi kelayakan konten dan kriteria modul pembelajaran daring. Tim ahli validasi terdiri dari lima
orang validator yang disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Distibusi tim ahli validator
Kategori
Jumlah validator
5
3
2

1

Akademis
Magister
Doctoral

2

Bidang keahlian
Konten pembelajaran
Pembelajaran online

5
3
2

Data dari validitas yang telah dilakukan tim validator dianalisis dengan pensekoran sebagaimana
ditunjukkan pada persamaan berikut [11].
............................ (2)
Keterangan persamaan:
P = Persentase skor (%)
n = Jumlah skor yang diperoleh
N = Jumlah skor maksimum
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penilain modul project home learning yang telah dilakukan oleh lima orang validator dalam
bidang kelayakan konten dan kriteria modul pembelajaran daring disajikan pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. Hasil validasi modul project home learning
Validasi
Hasil
Kategori Konten
Kriteria Pembelajaran
Rata-rata
Kesimpulan
Pembelajaran
Daring
84,17%
82,22%
83, 19%
Cukup baik
Hasil validasi tim ahli, modul project home learning yang dikembangkan mendapatkan nilai
rata-rata 83, 19%. Berdasarkan acuan skor penilaian dari Arikunto yang disajikan pada tebel 4, maka
modul ini termasuk dalam kategori cukup baik [12]. Selanjutnya modul project home learning ini dapat
digunakan dan dilanjutkan kel langkah selanjutnya dari model ADDIE.

Presentase (%)
0% - 50%
50, 1% - 70%
70, 1% - 85%
85, 1% - 100%

Tabel 4. Acuan skor penilaian
Kategori
Keterangan
Tidak Baik
Tidak dapat digunakan
Kurang Baik
Digunakan dengan revisi besar
Cukup Baik
Digunakan dengan revisi kecil
Baik
Digunakan tanpa revisi

KESIMPULAN DAN SARAN
Kemampuan literasi sains sangat penting di era disurpsi. Belajar dan mengembangkan
kemampuan sains tidak terbatas di sekolah formal saja. Siswa dapat memperdalam pengetahuannya di
rumah dengan bimbingan orang tua. Modul project home learning dapat membantu siswa dan orang tua
sebagai pedoman pembelajaran di rumah. Modul ini merupakan terobosan baru untuk mengubah setigma
tentang pekerjaan (PR) yang diberikan oleh guru kepada siswa. Mengintegrasikan proses kreasi dan
eksperimen dalam pembelajaran IPA dan seni dapat membuat pembelajaran menjadi proses yang
menyenangkan. Validasi yang telah dilakukan oleh tim ahli mendapatkan rata-rata skor 83, 19% dengan
kriteria cukup baik dan layak untuk diujicobakan dengan revisi kecil. Validasi dilakukan berdasarkan dua
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hal yaitu; kategori konten pembelajaran yang mendapatkan skor 84, 17% dan kriteria pembelajaran daring
dengan skor 82, 22%.
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ABSTRAK
Media pembelajaran adalah salah satu komponen terpenting dalam tercapainya sebuah tujuan
pembelajaran. Pada hakikatnya media pembelajaran harus bersifat inovatif dan variatif karena media
pembelajaran sebagai perantara pemberi pesan kepada penerima pesan yaitu peserta didik melalui
multimedia interaktif. Dengan adanya multimedia interaktif diharapkan motivasi peserta didik dapat
meningkat. Bukan hanya hal itu dengan multimedia interaktif proses belajar mengajar akan lebih
menyenangkan dan mudah diterima peserta didik.
Kata kunci: multimedia interaktif, media pembelajaran, motivasi belajar
PENDAHULUAN
Dalam dua dasawarsa terakhir ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengalami
perkembangan yang sangat pesat dan telah membawa perubahan yang signifikan dalam percepatan dan
inovasi penyelenggaraan pendidikan di berbagai negara. Bahkan terdapat tuntutan TIK yang sangat besar
terhadap sistem pendidikan secara global karena: (i) teknologi yang berkembang menyediakan
kesempatan yang sangat besar untuk mengembangkan manajemen pendidikan dan proses pembelajaran di
sekolah, (ii) hasil belajar siswa yang spesifik dapat diidentifikasi dengan pemanfaatan teknologi baru
tersebut, dan (iii) TIK memiliki potensi yang sangat besar untuk mentransformasikan seluruh aspek
pendidikan di sekolah dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Sesuai dengan
Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014 Bab IV tentang Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan
TIK di Bidang Pendidikan maka pada tahun 2010--2014, penguatan pemanfaatan TIK untuk epembelajaran, e-manajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan antara lain.
Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan
perluasan e-pembelajaran pada semua jenjang pendidikan. Pengembangan pusat sumber belajar berbasis
TIK pada pendidikan dasar dan menengah, dan. Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung
pendayagunaan TIK di pusat dan daerah. Berdasarkan kebijakan tersebut diatas, maka guru atau pengajar
dituntut untuk dapat mengembangkan sumber belajar berbasis TIK.
Menurut Danim (2011) media pembelajaran berbasis teknologi dapat membuat pembelajaran lebih
powerfull dimana kontak komunikasi antara individu yang ditunjang oleh teknologi dapat memberi nilai
tambah (add value) dalam kemampuan komunikasi tertentu. Penggunaan media dalam proses belajar
mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk
mewujudkan situasi belajar yang aktif, efektif dan menyenangkan. Dengan rasa senang, ilmu yang
diterima peserta didik akan bermakna karena tanpa adanya penekanan dan pemaksaan sehingga
pembelajaran lebih bermakna.
Materi Perkembangbiakan Tumbuhan khususnya proses penyerbukan merupakan salah satu materi
yang abstrak dan membutuhkan alat bantu atau media dalampenyampaiannya sehingga siswa SD dapat
memahami tentang materi ini. Biasanya materi Perkembangbiakan tumbuhan khususnya proses
penyerbukan disampaikan menggunakan metode ceramah dan menggunakan alat bantu atau media berupa
gambar diam saja, sehingga siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Proses
pembelajaran masih bersifat teacher center yang mana belum melibatkan siswa untuk aktif. Kurangnya
motivasi siswa dalam pembelajaran dapat dilihat dari banyaknya siswa yang tidak memperhatikan
penjelasan guru, mereka lebih mementingkan berbicara dengan temannya. Secara tidak langsung hal
tersebut mempengaruhi nilai.
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METODE
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam
paper ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun
informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut
dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber
lain.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hakikat Media Pembelajaran
―Media are the means (usually audiovisual or electronic) for transmitting or delivering messages.
Media include such things as print, graphics, photography, audio communication, television, simulations
and games, and computers.‖ (Locatis and Atkinson, 1984: 3). Artinya, media adalah alat (biasanya
berupa audio visual atau elektronik) untuk menyampaikan atau mengirim pesan. Media meliputi cetakan,
grafis, fotografi, komunikasi audio, televisi, simulasi dan permainan, dan komputer. Selanjutnya, Rusman
(2012: 162) media pembelajaran adalah alat yang memungkinkan siswa untuk mengerti dan memahami
sesuatu dengan mudah dan mengingatnya dalam waktu yang lama dibanding dengan penyampaian materi
dengan cara tatap muka dan ceramah tanpa alat bantu. Dengan kata lain, media dapat mendukung proses
pembelajaran. Penyampaian materi dapat dilakukan ecara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan
Hujair AH. Sanaky (2013: 4) yang menyatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana atau alat bantu
pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi
efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Pernyataan ini menunjukkan bahwa media
berfungsi sebagai alat perantara penyampaian materi pembelajaran agar dapat diterima siswa dengan
lebih mudah.
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran
adalah sarana pengirim pesan dari guru ke siswa yang dapat membantu proses pembelajaran menjadi
lebih menarik, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Media
pembelajaran dapat mempermudah proses penyampaian materi. Media pembelajaran juga dapat
membantu siswa untuk belajar dengan lebih baik
Manfaat Media Pembelajaran.
Manfaat media pembelajaran menurut Hujain AH Sanaky (2013: 6) terbagi menjadi dua, yaitu
manfaat untuk pengajar dan manfaat untuk pembelajaran. Manfaat untuk pengajar adalah sebagai berikut.
1. Memberikan arah untuk mencapai tujuan pembelajaran.
2. Menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik.
3. Memberikan kerangka sistematis mengajar
4. Memudahkan kendali pengajar terhadap materi
5. Membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian materi pelajaran
6. Membangkitkan rasa percaya diri
7. Meningkatkan variasi belajar
8. Menyajikan informasi secara sistemik
9. Menciptakan kondisi dan situasi belajar yang lebih menyenangkan dan tanpa tekanan.
Sedangkan manfaat untuk pembelajar antara lain:
1. Meningkatkan motivasi pembelajar,
2. memberikan dan meingkatkan variasi belajar,
3. memudahkan proses belajar,
4. merangsang untuk berpikir dan beranalisis,
5. dapat belajar dalam situasi yang menyenangkan tanpa tekanan, dan
6. membantu memahami materi yang disajikan secara sistematis.
Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran
Cecep Kustandi & Bambang Sutjipto (2013: 80-81) menyatakan bahwa kriteria pemilihan media
bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem pembelajaran secara keseluruhan,
sehingga terdapat beberapa kriteria dalam memilih media, yaitu sebagai berikut:
1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga
ranah kognitif.
2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi.
3. Praktis, luwes, dan bertahan.
4. Guru terampil menggunakannya.
5. Pengelompokan sasaran.
6. Mutu teknis.
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Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran
harus memperhatikan beberapa kriteria. Hal ini bertujuan agar media yang digunakan maupun
dikembangkan dapat tepat guna dan sesuai dengan tujuan. Pemilihan dan pengembangan media tidak
dapat dilakukan tanpa alasan yang mendasarinya, demikian pula dengan pengembangan yang akan
dilakukan oleh penulis dalam pembelajaran ini.
Hakikat Multimedia Interaktif
Multimedia yang umumnya dikenal dewasa ini adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks,
suara, video, dan animasi. Penggabungaan ini merupakan suatu kesatuan yang secara bersama-sama
menampilkan informasi, pesan atau isi pelajaran (Arsyad, 2010:171). Daryanto (2011: 49)
mengemukakan bahwa ―Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linier dan
multimedia interaktif‖. Multimedia linier yaitu suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat
pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial
(berurutan), contohnya: TV dan film. Sedangkan multimedia interaktif merupakan suatu multimedia yang
dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat
memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif yaitu: multimedia
pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. Interaktif berarti bersifat saling mempengaruhi.
Artinya antara pengguna (user) dan media (program) ada hubungan timbal balik, user memberikan respon
terhadap permintaan atau tampilan media (program), kemudian dilanjutkan dengan penyajian informasi
atau konsep berikutnya yang disajikan oleh media (program) tersebut. Selain itu, interaktivitas disini juga
diterjemahkan sebagai tingkat interaksi dengan media pembelajaran yang digunakan, yakni multimedia
(Ariani, 2010: 16). Hal itu disebabkan kelebihan yang dimiliki multimedia, memungkinkan bagi siapapun
(guru selaku fasilitator dan peserta didik sekalipun) untuk senantiasa ―explore‖ dengan memanfaatkan
program aplikasi di dalam multimedia dalam menunjang kegiatan pembelajaran.
Multimedia sendiri diartikan oleh Russel (2011: 200) ―multimedia is the sequential or
simultaneous of a variety of media in a presentation or self-study program. Computers are often involved
in multimedia presentations that incorporate text, audio, and still or animated images‖. Artinya
multimedia adalah serangkaian dari beberapa macam media dalam sebuah presentasi atau program belajar
mandiri. Komputer sering digunakan dalam presentasi multimedia yang menyatukan teks, audio, dan
gambar diam atau bergerak. Pernytaan ini menunjukkan pengertian multimedia sebagai suatu kesatuan
antara berbagai media seperti teks, audio, dan gambar.
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia interaktif
adalah suatu tampilan multimedia menggunakan komputer yang mengintegrasikan beberapa macam
media dimana pengguna dapat belajar secara interaktif karena dilengkapi dengan alat pengontrol yang
berfungsi sebagai penghubung dengan program agar pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki.
Dalam tulisan ini keinteraktifan media didapat dari adanya pilihan menu materi yang dapat dipelajari
sesuai keinginan siswa dan adanya umpan balik apabila siswa selesai mengerjakan sesuatu.
Model-model Multimedia Interaktif
Deni Darmawan (2012: 59-66) menyatakan bahwa ada empat model multimedia interaktif, yaitu
model drills, model tutorial, model simulasi, dan model games.
1. Model Drills
Model ini pada dasarnya memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dengan
penyediaan soal-soal yang bertujuan untuk menguji penampilan siswa melalui kecepatan
menyelesaikan soal-soal yang diberikan.
Tahapan materi model drills yaitu sebagai berikut:
a. Program menyajian masalah dalam bentuk soal.
b. Siswa mengerjakan soal-soal latihan.
c. Program merekam penampilan siswa, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik.
d. Apabila hasil latihan siswa sudah memenuhi kriteria, maka akan program berlanjut ke materi
selanjutnya, namun jika belum akan ada fasilitas remidi yang dapat diberikan secara parsial
maupun keseluruhan. (Deni Darmawan, 2012: 61-62 )
2. Model Tutorial
Model ini memberikan pengalaman belajar dengan cara memberikan materi atau informasi
terlebih dahulu, kemudian siswa diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang telah
disajikan. Penyajian materi dapat dilakukan secara bertahap membentuk siklus.
Tahapan pembelajaran dengan model tutorial yaitu:
a. introduction (pengenalan),
b. presentation of information (penyajian informasi atau materi),
c. questions of respons (pertanyaan dan respon),
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d. judging of responses (penilaian respon),
e. providing feedback about responses (pemberian balikan respon),
f. remediation (pengulangan),
g. Sequencing lesson segmen (segmen pengaturan pelajaran). (Deni Darmawan: 2012: 62-63)
3. Model Simulasi
Model ini bertujuan memberikan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui
penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Program
simulasi akan mendesain bentuk-bentuk animasi yang detail. Ada empat kategori dalam model
simulasi yaitu fisik, situasi, prosedur, dan proses.
Tahapan materi dalam model simulasi yaitu:
a. pengenalan,
b. penyajian informasi (simulasi 1, simulasi 2, dan seterusnya),
c. pertanyaan dan respon jawaban,
d. penilaian respon,
e. pemberian feedback (umpan balik) tentang respon,
f. pembetulan,
g. segmen pengaturan pengajaran,
h. penutup. (Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, 2013: 120)
4. Model Games
Model ini mendesain pembelajaran yang menyenangkan melalui simulasi-simulasi tertentu
yang dibutuhkan agar peserta didik mampu menerapkan semua pengalaman belajarnya dalam
menyelesaikan masalah yang dprogramkan. Model games bertujuan untuk menyajikan informasi
dalam bentuk fakta, prinsip, proses, struktur, sistem yang dinamis, kemampuan memecahkan
masalah, pengambilan keputusan, kemampuan kerja sama, kemampuan sosial, dan kemampuan
insidental seperti kompetisi yang harus dialami, bagaimana kerja sama, dan aturan-aturan yang harus
ditaati dalam membina disiplin siswa.
Tahapan materi dalam model games yaitu sebagai berikut.
a. Introduction (pendahuluan), terdiri atas judul, tujuan, aturan, petunjuk, pilihan permainan.
b. Body of Instructional Games (bentuk instruksional permainan), terdiri atas skenario, tingkatan
permainan, pelaku permainan, aturan permainan, tantangan dalam mencapai tujuan, rasa ingin
tahu, kompetisi positif, hubungan bermakna antara permainan dan pembelajaran, kemampuan
melawan tantangan, menang atau kalah, pilihan permainan, alur atau langkah-langkah yang
harus dilakukan, pergantian tipe kegiatan, dan interaksi dalam bermain.
c. Closing (penutup) berisi pemberitahuan pemenang, pemberian reward, informasi terutama
feedback untuk pemain dalam meningkatkan penampilan individual, penutup. (Rusman, Deni
Kurniawan, Cepi Riyana, 2013: 123)
Terdapat berbagai model multimedia interaktif yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Peneliti
memilih untuk mengembangkan model tutorial sebagai multimedia interaktif dalam penelitian ini
karena model tutorial dapat menyajikan materi koperasi dengan tampilan menarik serta dapat
memberikan latihan soal sebagai evaluasi dari hasil belajar siswa. Melaui multimedia interaktif
model tutorial siswa juga daiharapkan dapat belajar secara mandiri dengan bantuan komputer,
sehingga siswa dapat mengeksplorasi materi sesuai keinginannya.
Kelebihan dan Keterbatasan Multimedia Interaktif
Yuhdi Munadi (2013: 152-153) memaparkan ada lima kelebihan multimedia interaktif, yaitu
sebagai berikut:
1. Interaktif, sehingga dapat dipakai siswa secara individual, siswa diajak untuk terlibat secara auditif,
visual, dan kinetik sehingga dimungkinkan informasinya mudah dimengerti.
2. Memberikan iklim afeksi secara individual artinya dapat mengakomodasi siswa yang lamban dalam
menerima pelajaran karena dijalankan secara mandiri, tidak pernah lupa dan bosan serta sangat sabar
dalam menjalankan instruksi seperi yang diinginkan.
3. Meningkatkan motivasi belajar karena dapat mengakomodasi kebutuhan siswa.
4. Memberikan umpan balik yang segera terhadap hasil belajar siswa.
5. Kontrol pemanfaatannya sepenuhnya berada pada pengguna karena diprogram untuk pembelajaran
mandiri.
Sedangkan keterbatasan multimedia interaktif menurut Smaldino, E. Sharon (2011: 173-174 )
antara lain sebagai berikut:
1. Hak cipta program yang menyebabkan program multimedia interaktif tidak seluruhnya bisa diakses
secara bebas.
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2.

Ekspektasi yang tinggi dari guru bahwa pembelajaran dengan komputer dapat menigkatkan prestasi
belajar, sementara hal ini tidakdapat terjadi begitu saja.
3. Tingkat kompleksitas program yang tinggi bisa menjadi hambatan bagi pengguna.
4. Kurang tersrukturnya informasi yang diperoleh.
Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa multimedia interaktif memiliki kelebihan dan
keterbatasan. Meskipun demikian, keterbatasan yang diungkapkan di atas penulis atasi dengan
mengembangkan multimedia interaktif yang dapat diakses melalui sekolah dan internet, tetap
mendampingi selama pembelajaran berlangsung dan mengevaluasi hasil belajar, merancang program
dengan sederhana dan mampu digunakan oleh siswa, dan menyajikan materi secara terstruktur dibantu
oleh ahli materi dan ahli media.
Hakikat Motivasi Belajar
Motivasi belajar adalah dorongan psikologis seseorang yang melakukan sesuatu tindakan untuk
mnecapai tujuan. Hal ini diperkuat oleh Hamzah (2012: 23) bahwa hakikat motivasi belajar adalah
dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan
tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Hal itu yang
memiliki peranan besar dalam dalam kesuksesan mencapai tujuan belajar. Indikator motivasi belajar
(Hamzah B. Uno, 2010: 23) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) adanya hasrat dan keinginan
berhasil; 2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; 3) adanya harapan dan cita-cita masa depan;
4) adanya penghargaan dalam belajar; 5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; dan 6) adanya
lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. sehingga
dpat disimpulkan motivasi belajar siswa adalah dorongan energi atau psikologis siswa yang melakukan
suatu tindakan agar menguasai sesuatu yang baru berupa pengetahuan, keterampilan, kemampuan,
kebiasaan dan sikap.
Aspek-aspek Motivasi Belajar Siswa
Sumadi Suryabrata (2008: 30) menyatakan bahwa anak yang memiliki motivasi belajar tinggi
dapat diketahui melalui aktivitas-aktivitas selama proses belajar, antara lain:
1. Menyiapkan diri sebelum mnegikuti pelajaran
2. Mengikuti pelajaran di kelas
3. menindak lanjuti pelajaran di kelas
Indikator motivasi belajar siswa (Ahmad Badaruddin, 2015: 20) meliputi persiapan belajar:
kelengkapan fisik, kesiapakn psikis, kesiapan fisik, dan materi belajar; mengikuti proses belajar mengajar;
meiliki perhatian dalam belajar, keaktifan dalam belajar, dan pemilihan tempat duduk; dan
menindaklanjuti proses belajar mengajar; mengulang kembali pelajaran yang telah diterangkan guru,
menanyakan materi yang tidak dimengerti kepada teman, orang tua dan guru serta mencari materi
tambahan pelajaran.
Sedangkan Ahmad Badaruddin (2015: 20) mengukur motivasi belajar siswa dengan angket berikut
ini:
No Pernyataan
1
Saya menyiapkan alat tulis yang akan di bawa ke sekolah
2
Saya memeriksa perlengkapan belajar sebelum berangkat sekolah
3
Saya berangkat ke sekolah dengan penuh semangat
4
Saya merasa terpaksa belajar
5
Saya membiasakan diri untuk menjaga kesehatan agar dapat mengikuti proses
belajar dengan baik
6
Saya memakan makanan yang bergizi
7
Saya memakai seragam sekolah dengan rapi dan lengkap
8
Saya hadir di kelas setidaknya 15 menit lebih awal dari waktu proses belajar akan
dimulai
9
Saya membaca materi pelajaran sebelum guru menerangkannya di kelas
10 Saya membaca materi pelajaran setelah guru menerangkannya di kelas
11 Saya mencari tahu materi pelajaran tambahan untuk memperluas wawasan saya
12 Saya membuat daftar pertanyaan yang tak terjawab saat belajar di rumah untuk
disampaikan kepada guru
13 Saya mendengarkan guru ketika sedang menerangkan materi pelajaran di kelas
14 Saya mencatat intisari materi pelajaran yang diterangkan guru pada buku tertentu
15 Saya menulis pertanyaan-pertanyaan tentang materi pelajaran yang tidak
dimengerti dari yang diterangkan guru
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16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
29

Saya berkonsentrasi penuh dalam memahami apa yang diterangkan guru
Saya menanggapi pertanyaan dari guru yang sesuai dengan materi pelajaran yang
sedang dibahas
Saya bertanya kepada guru mata pelajaran tentang apa yang belum saya kuasai
Saya mengerjakan latihan-latihan dengan gigih di kelas
Saya melaksanakan semua perintah guru yang berkaitan dengan praktik pada
materi pelajaran yang bersangkutan
Saya memilih tempat duduk yang dekat dengan guru
Saya memilih tempat yang jauh dari gangguan teman
Saya mengerjakan tugas tepat waktu
Saya mengerjakan tugas sebaik mungkin
Saya sangat bersemangat ketikan mengerjakan tugas-tugas yang sulit
Saya merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas-tugas pada materi pelajaran
yang baru saja dipelajari
Saya membaca kembali catatan pelajaran yang telah diajarkan guru mata pelajaran
Saya tidak membaca buku yang berkaitan dengan materi pelajaran yang telah
diterangkan guru mata pelajaran untuk lebih memahaminya
Saya berusaha menambah wawasan tentang materi pelajaran melalui internet
Saya tidak berusaha mencari materi pelajaran di perpustakaan

KESIMPULAN
Pembelajaran yang menyenangkan sangat diperlukan siswa untuk meningkatkan motivasi belajar.
Guru dituntut untuk menggunakan/ menciptakan media pembelajaran yang inovatif sesuai dengan
kebutuhan siswa. Diharapkan dengan adanya media pembelajaran yang inovatif, siswa mampu mengikuti
pembelajaran dengan maksimal. Adanya multimedia interaktif siswa dilatih untuk memanfaatkan IT, dan
menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran khususnya pada materi perkembangbiakan tumbuhan.
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ABSTRAK
Pembelajaran merupakan salah satu proses komunikasi atau interaksi yang bentuk perwujudannya dengan
melalui kegiatan pembelajaran di sekolah antara guru kepada siswa. Permasalahan yang terjadi dalam
pembelajaran adalah penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat, seperti model pembelajaran
yang menekankan peran utama guru dalam pembelajaran. Terutama pada pembelajaran matematika yang
membutuhkan kemampuan penalaran yang baik, apabila penggunaan model pembelajaran kurang tepat
proses pembelajaran menjadi tidak kondusif dan hasil belajar tidak mencapai tujuan pembelajaran yang
diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penggunaan model problem based learning
sebagai model pembelajaran yang menyenangkan pada pembelajaran matematika di sekolah dasar.
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu studi kasus.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data
yang digunakan adalah triangulasi dengan membandingkan data-data yang didapat dari beberapa teknik
pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahawa dengan adanya model problem based learning
pada pembelajaran matematika menjadikan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif
terlihat dari antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika.
Kata kunci : Matematika, Problem Based Learning, Sekolah Dasar
PENDAHULUAN
Pendidikan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan
individu mampu memperoleh ilmu, informasi dan pengetahuan baru yang belum pernah diketahui
sebelumnya. Prosen pendidikan seseorang dipengaruhi tiga faktor yaitu di keluarga, lingkungan dan di
sekolah. Pemerolehan pendidikan di sekolah selalu dikaitkan dengan proses pembelajaran di kelas.
Apabila proses pembelajarannya baik, hasil pembelajaran siswa juga ikut baik. Tetapi apabila
pembelajaran di kelas kurang baik, hasil pembelajaran yang diperoleh siswa juga kurang baik. Salah satu
faktor yang mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran adalah penggunaan model pembelajaran
yang sesuai dengan karakteristik siswa. Menurut Hosnan (2014 : 337) model pembelajaran dapat
diartikan sebagai sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan suatu prosedur yang sistematis
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi
sebagai pedoman bagi guru dalam melakukan proses pembelajaran dari merencanakan, dan melaksanakan
aktivitas pembelajaran lainnya. Sedangkan model pembelajaran menurut Suyono dan Haryanto (2011 :
23) adalah sebuah pemilihan desain pembelajaran dalam tahap perencanaan pembelajaran supaya dapat
mencapai tujuan pembelajaran dan dilaksanakan mengacu pada suatu sintaks (langkah-langkah yang
sistematis dan tersusun secara urut) tertentu. Dapat disintesiskan bahwa model pembelajaran adalah suatu
kerangka maupun desain yang menggambarkan sintaks atau langkah-langkah prosedural yang disusun
secara urut dan sistematis guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Selain model pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola kelas agar tetap kondusif juga
dibutuhkan. Model pembelajaran juga disesuaikan dengan materi pembelajaran yang diberikan di kelas.
Materi pembelajaran yang sering dirasa sulit oleh siswa adalah materi pembelajaran matematika. Karena
dilihat dari hasil nilai harian di beberapa sekolah dasar di Kecamatan PasarKliwon Surakarta
menunjukkan rata-rata siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Matematika adalah
salah satu mata pelajaran yang membutuhkan penalaran yang baik dalam setiap melakukan pemecahan
masalah pada soal materinya. Menurut pendapat Farikhin (2010 : 2) mengungkapkan bahwa dalam
pembelajaran matematika berisi penggabungan antara penggunaan daya nalar, berpikir kritis dan
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pengetahuan terhadap matematika itu sendiri, sehingga dalam proses pembelajaran matematika lebih
ditekankan pada proses eksplorasi dan investigasi matematika. Selain itu, matematika bagi siswa sekolah
dasar berguna juga untuk kepentingan kehidupan di dalam lingkungannya juga untuk mengembangkan
pola pikirnya dan untuk mempelajari ilmu-ilmu dan kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan siswa.
Menurut Afidah dan khairunnisa (2016 : 2) mengungkapkan bahwa matematika berperan sebagai bahasa
simbolik karena dalam materi matematika berisi simbol-simbol yang merupakan sarana ilmiah dalam
mengembangkan cara berpikir secara logis pada diri individu.
Menurut Prahmana, dkk (2015 :5) mengungkapkan beberapa definisi dari matematika antara lain
sebagai berikut: matematika merupakan salah satu cabang ilmu eksak dan terorganisasi secara sistematik.
Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasinya. Matematika juga dikatakan sebagai
pengetahuan tentang penalaran logis dan berhubungan dengan bilangan. Matematika merupakan
pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan permasalahan tentang ruang dan bentuk. Matematika
adalah pengetahuan tentang struktur- struktur yang logis. Dan matematika adalah pengetahuan tentang
aturan-aturan yang ketat. Menurut Sukirman (2016 : 1) mengungkapkan bahwa dalam belajar
matematika, seorang individu harus paham dan mampu membedakan antara soal matematika sebagai
latihan dan soal matematika sebagai permasalahan. Apabila soal matematika sebagai masalah, maka soal
tersebut diperlukan penyelesaiannya. Sehingga dalam memberikan materi pelajaran matematika
dibutuhkan model pembelajaran yang menyenangkan, yang melibatkan siswa aktif dan berintikan belajar
sambil bermain. Dalam penelitian ini mengkaji model problem based learning sebagai pembelajaran yang
menyenangkan pada pembelajaran matematika di kelas V sekolah dasar.
Berdasarkan penelitian terdahulu dari Yew dan Goh, persamaan dalam penellitian ini adalah
terletak pada pengumpulan informasi tentang dampak dari penggunaan model Problem-based learning
pada proses pembelajaran. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk
mengetahui gambaran umum proses dan dampak pembelajaran yang ditimbulkan dengan menggunakan
problem based learning. Melalui tes di akhir pembelajaran dengan menggunakan model problem based
learning guru dapat mengetahui dampak dari penerapan model problem based learning. Hasil ujian
dengan menerapkan model PBL 53.3% siswa tuntas. Sehingga model ini efektif dalam proses
pembelajaran.
Selanjutnya penelitian dari Bachtiar, persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah
dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel bebasnya yaitu model problem based learning tetapi
dalam penelitian Bachtiar untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Pada penelitian Bachtiar
pengembangan model problem based learning berbasis e-learning dapat meningkatkan ketrampilan
proses sains. Sehingga dinyatakan bahwa model ini efektif untuk proses pembelajaran. Selanjutnya
penelitian dari Lestari, persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel bebasnya yaitu model
Problem based learning. Sedangkan variabel terikat untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi pada
siswa kelas XI. Dari hasil tersebut dapat diketahui dengan pengembangan model Problem based learning
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian penelitian dari Fatimah dan Widiyatmoko, persamaan
dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas yaitu Problem Based Learning dan perbedaannya pada
variabel terikat yaitu sebagai media pembelajaran. Penelitian ini dinyatakan berhasil dan mampu
meningkatkan hasil pembelajaran IPA pada siswa sekolah menengah pertama.
Kebaharuan dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji model problem based learning sebagai
model yang menyenangkan di kelas V sekolah dasar diterapkan pada pembelajaran matematika.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan
tipe studi kasus. Menurut Sugiyono (2017 : 24) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif digunakan
untuk mengetahui suatu masalah yang sifatnya belum jelas, untuk memahami makna dibalik suatu data
yang tampak, memahami interaksi sosial yang terjadi, memahami perasaan seseorang, untuk
mengembangkan teori, memastikan kebenaran data yang telah ada dan meneliti sejarah
perkembangannya. Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan pembelajaran dengan menggunakan
model problem based learning pada pembelajaran matematika di kelas V sekolah dasar di kecamatan
pasar kliwon. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan
wawancara kepada guru dan siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif milik
Miles and Huberman. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian kualitatif yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah 2 Surakarta di kecamatan Pasar
Kliwon Surakarta pada siswa kelas V dengan menggunakan kurikulum KTSP, kemudian melalui
wawancara awal pada guru yang bernama ibu Sumarni (nama samaran) seorang guru muda berusia 39
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tahun. Penelitian ini dilaksanakan dengan siswa berjumlah 24. Dari Melalui wawancara kepada guru dan
siswa pada tanggal 20 April 2018 diketahui bahwa pembelajaran matematika dirasa sulit oleh siswa.
Dibutuhkan pemahaman lebih dalam melakukan pemecahan masalah pada soal matematika. Sehingga
banyak siswa beranggapan bahwa pembelajaran matematika tidak menyenangkan dan cenderung
membosankan. Hal ini didukung dari hasil observasi pada tanggal 23 april terlihat siswa banyak yang
berbicara semdiri dan merasa kebingungan ketika diberi soal oleh gurunya. Pembelajaran dilakukan guru
dengan menggunakan model pembelajaran langsung seperti ceramah, tanya jawab dan penugasan.
Kemudian peneliti bersama guru melakukan refleksi untuk melakukan pengamatan terhadap
dampak penggunaan model problem based learning pada pembelajaran matematika di kelas V. Pada hari
jumat tanggal 27 april 2018 dilaksanakan pembelajaran menggunakan model problem based learning
pada pembelajaran di kelas. Dimulai dari kegiatan pendahuluan dengan memberikan salam, apersepsi dan
motivasi awal oleh guru berupa tepuk semangat. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yaitu mempelajari luas bangun datar dan volume bangun ruang. Selanjutnya masuk pada kegiatan inti,
guru membagi siswa menjadi enam kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari empat siswa.
Lalu guru meminta siswa membuat soal cerita berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang dalam
kehidupan sehari-hari baik menggunakan benda yang ada di sekitar kelas maupun sekitar lingkungan
siswa pada lembar kerja kelompok. Tetapi setiap kelompok yang membuat soal harus mempunyai kunci
jawaban sendiri. Setelah semua kelompok selesai membuat soal cerita, lembar kerja kelompok tersebut
ditukarkan dengan kelompok lain untuk dikerjakan. Guru memberikan waktu 10 menit untuk menjawab
soal cerita tersebut.
Setelah semua selesai menjawab soal cerita tersebut, guru melakukan permainan konsentrasi jika
siswa salah dalam menjawab dalam permainan konsentrasi maka kelompok yang kalah maju secara
perwakilan untuk mempresentasikan hasil jawaban melalui diskusi kelompoknya. Kemudian kelompok
yang mempunyai pertanyaan mengomentari memberikan penilaian dan juga kritik saran dibimbing oleh
guru. Setelah semua kelompok maju guru memberikan reward bagi kelompok terbaik. Dan guru bersama
siswa membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya guru memberikan
soal evaluasi dan setelah itu guru memberikan salam penutup.
Melalui aktivitas pembelajaran menggunakan model problem based learning pada pembelajaran
matematika di kelas V sekolah dasar tersebut dapat diketahui dari hasil observasi bahwa siswa terlihat
antusias dan semangat dalam berlomba mengikuti pembelajaran matematika. Setiap kelompok
mempunyai semangat untuk saling menang. Hampir semua kelompok terlihat kompak bekerjasama,
sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran matematika. Dari fenomena ini dapat dikatakan bahwa
model problem based learning bisa menumbuhkan rasa senang siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran pada mata pelajaran matematika yang awalnya dirasa siswa sulit dan membosankan. Rasa
senang siswa terlihat dari antusiasme siswa dalam kelompoknya untuk bersaing dengan kelompok lain
dalam bersaing untuk kompetisi berebut poin. Selain itu, tidak terlihat siswa yang bicara sendiri atau
bermain sendiri. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran model problem based learning.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti melalui kegiatan wawancara
terhadap guru dan siswa serta observasi pada saat proses pembelajaran dapat dikatakan bahwa model
problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang menyenangkan dan mampu
menumbuhkan semangat siswa dalam menerima materi pembelajaran matematika yang dirasa sulit dan
membosankan oleh siswa sekolah dasar.
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ABSTRAK
Masalah matematika didefinisikan sebagai soal matematika yang strategi penyelesaiannya tidak langsung
terlihat, sehingga memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang telah dipelajari
sebelumya. Langkah penyelesaian masalah terdiri dari empat tahap yaitu memahami masalah, menyusun
perencanaan, melaksananakan rencana, dan manafsirkan hasil. Penyelesaian masalah matematika dapat
menggunakan pendekatan Open-Ended. Pendekatan Open-Endedadalah pendekatan pembelajaran yang
menyajikan suatu permasalahan dengan metode atau penyelesaian lebih dari satu. Karakteristik
pembelajaran yang menggunakan pendekatanOpen-Ended, diantaranya adalah tidak mengharuskan
metode baku, tidak mengharuskan jawaban yang pasti/memungkinkan banyak jawaban, diselesaikan
dengan berbagai cara dan tingkatan, terbuka untuk kreatifitas dan imajinasi siswa saat berhubungan
dengan konteks pengalaman siswa di kehidupan nyata.Kajian ini menggunakan analisis literatur untuk
mengetahui peran pendekatan Open-Ended dalam pemecahan masalah matematika.Kajian ini
menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Open-Ended dapat memberikan
siswa banyak pengalaman dalam menafsirkan masalah dan membangkitkan gagasan-gagasan yang
berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah.
Kata kunci: pendekatan open-ended, pemecahan masalah, matematika
PENDAHULUAN
Matematika adalah ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, membahasmasalah-masalah numerik, mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk dan
struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur dan alat (Ismail, dkk, 2000:1.3-1.5). Standar Nasional
Pendidikan UU RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyebutkan bahwa salah satu tujuan
pembelajaran matematika adalah agar peserta didik memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang
meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan
menafsir solusi yang diperoleh. Kemamuan yang diharapkan dimiliki siswa sebagai hasil proses belajar
matematika adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Keberhasilan guru dalam mengajarkan
matematika yaitu siswa menguasai langkah-langkah menyelesaikan masalah matematika.
Masalah dalam pembelajaran matematika yaitu berupa soal (Sukirman, 2016:1). Suatu soal
dapat menjadi masalah bagi seseorang tetapi belum tentu menjadi masalah bagi orang lain. Hal ini
tergantung kemampuan dan keinginan seseorang untuk menyelesaikan soal. Apabila seseorang mampu
dan menyelesaikan soal, berarti soal tersebut bukan menjadi masalah bagi dirinya. Apabila seseorang
tidak segera dapat menyelesaikan soal, berarti soal tersebut menjadi masalah bagi orang tersebut.
Kemampuan penyelesaian masalah matematis adalah suatu keterampilan pada diri peserta
didik agar mampu menggunakan matematika untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah
dalam ilmu lain dan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Soedjadi, 1994:36). Hal ini diperkuat dengan
pernyataan NCTM (2000:p.182) yang mengungkapkan bahwa pemecahan masalah merupakan sarana
mempelajari ide matematika dan terampil matematika. Pemecahan masalah merupakan bagian
pembelajaran matematika yang sangat penting, karena dalam proses pembelajaran memungkinkan siswa
menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah (soal) disebabkan oleh kesulitan
siswa dalam memahami makna soal. Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam pembelajaran
matematika, guru menyajikan masalah matematika dalam bentuk tertutup. Kebanyakan guru saat
pembelajaran matematika masih menggunakan model konvensional, proses belajar mengajar berpusat
pada guru,siswa mencatat materikemudian latihan mengerjakan soal secara mandiri. Pada saat pelajaran
matematika berlangsung siswa kurang aktif bertanya, hanya medengarkan penjelasan guru. Kondisi
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seperti ini apabila tidak segera dicari solusinya akan mengakibatkan kurangnya kemampuan memecahkan
masalah matematika siswa.
Kurangnya kemampuan menyelesaikan masalah matematika dalam pembelajaran dapat diatasi
dengan menggunakan pendekatan Open-Ended. Ruseffendi (2001: 240) menyatakan bahwa pendekatan
merupakan suatu jalan, cara atau kebijaksanaan yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai
tujuan pengajaran dilihat dari sudut bagaimana proses pengajaran atau materi pelajaran itu dikelola.
Pendekatan Open-Ended adalah pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang
memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu (Becher &Shimada, 1997:1). Soal OpenEnded (Becker & Shimada, 1997) tujuan pembelajaran tidak dinyatakan secara eksplisit dalam pernyataan
soal sehingga mengharuskan siswa untuk membuat tujuan spesifik dari tindakannya. Kajian ini dilakukan
untuk mengetahui bagaimana penerapan pendekatan Open-Ended dalam memecahkan masalah
matematika.
METODE
Kajian ini menggunakan analisis literatur untuk mengetahui peran pendekatan Open-Ended
dalam pemecahan masalah matematika.Analisis literatur dilakukan dengan mencari referensi teori yang
relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan
penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah
lapangan.Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer dengan melakukan obervasi dan data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal dan buku. Data diperoleh melalui dokumentasi dan studi
literatur.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literasi. Studi literatur bisa didapat dari
berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.Data-data yang sudah diperoleh
kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara
mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan,
melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Shimada (1997:1) menyatakan bahwa pendekatan Open-Ended adalah pendekatan pembelajaran
yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyeleaian yang benar lebih dari satu.
Sulivan (2000:3) mengungkapkan bahwa masalah terbuka mengacu pada eksistensi lebih dari satu (lebih
baik lagi dari satu) jalur, tanggapan, pendekatan, atau garis penalaran yang mungkin. Suherman
(2003:123) menyatakan bahwa problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar disebut
problem tak lengkap atau disebut juga Open-Ended Problem atau soal terbuka. Sedangkan Nohda (2000)
menggambarkan pendekatan Open-Ended sebagai suatu pendekatan pengajaran dimana aktivitas interaksi
antara matematika dan siswa terbuka dalam berbagai macam pendekatan pemecahan masalah.Masalah
terbuka mengacu pada eksistensi lebih dari satu (lebih baik lagi dari satu) jalur, tanggapan, pendekatan,
atau garis penalaran yang mungkin (Sulivan, 2000:3).
Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disintesiskan bahwa pendekatan Open-Ended adalah
pendekatan pembelajaran yang memiliki langkah penyelesaian atau jawaban lebih dari satu sehingga
memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh wawasan baru. Tujuan pembelajaran dengan
pendekatan Open-Ended yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir sesuai dengan minat dan
kemampuannya sendiri.
Nohda (2000) merumuskan karakteristik yang mendasari pendekatan Open-ended adalah sifat
keterbukaan, yang terdiri dari:
1. Prosess in open (Prosesnya terbuka)
Poses terbuka berarti masalah matematika berupa soal yang diberikan kepada siswa memiliki
banyak cara penyelesaian yang benar.
2. End products are open (hasil akhir terbuka)
Hasil yang terbuka berarti masalah matematika yang berupa soal memiliki tipe jawaban benar lebih
dari satu.
3. Ways to develop are open (cara pengembangan lanjutannya terbuka)
Cara pengembangan lanjutan terbuka berarti ketika siswa telah selesai menyelesaikan masalah,
mereka dapat mengembangkan masalah yang baru dengan mengubah kondisi masalah yang ada di
awal.
Yashimoto (1997:13) menyatakan pengembangan pembelajaran dengan pendekatan Open Ended
dilakukan dengan dua periode, yaitu:
1. Periode pertama
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Mengorganisasikan siswa kedalam kelompok-kelompok yang beranggotakan 4 siswa. Masingmasing siswa diberikan soal dan lembar kerja sebagai tempat menuliskan ide-ide. Selain itu siswa
diberikan lembar kerja sebagai tempat untuk merangkum hasil diskusi kelompok. Masing-masing
siswa mencari cara atau strategi untuk menemukan solusi dari soal yang diberikan kemudian
mendiskusikan ide-ide dengan anggota kelompoknya. Selanjutnya masing-masing kelompok
merangkum hasil diskusi pada lembar kerja yang telah dibagi.
2. Periode kedua
Hasil diskusi setiap kelompok dipresentasikan dan didiskusikan bersama-sama dengan semua siswa.
Kemudian merangkum hasil diskusi kelas.
Keunggulan penggunaan pendekatan Open-Ended dalam pembelajaran, antara lain: siswa
berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya, siswa memiliki
kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara
komprehensif, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara
mereka sendiri, siswa secara instrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan dan siswa
memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Sedangkan
kelemahan pendekatan Open-Ended, antara lain: membuat dan menyiapkan masalah matematika bukan
pekerjaan mudah, mengemuakan masalah matematika yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit,
sehingga banyak siswa mengalami kesulitan merespon permasalahn yang diberikan, siswa dengan
kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemasakan jawaban mereka, dan mungkin ada sebagian
siswa merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang dihadapi
(Suherman, 2003: 132).
Salah satu keuntungan penggunaan pendekatan Open-Ended adalah mengembangkan kemampuan
siswa dalam menyelesaikan masalah. Winarni, E.S & Harmini.S (2011: 119) menyatakan bahwa untuk
meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah, siswa perlu dibekali pemahaman tentang
jenis masalah berkaitan dengan sumber masalahnya.Polya dalam Hudojo (2005:164) mengemukakan
bahwa terdapat dua macam masalah matematika, yaitu:
1. Masalah untuk menemukan (problem to find), mencoba untuk mengkonstruksi semua jenis objek
atau informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah.
2. Masalah yang berkaitan dengan pembuktian (problem to prove), menunjukkan salah satu kebenaran
pernyataan, yaitu pernyataan itu benar atau salah.
Lencher dalam Wardhani (2010:7) mendefinisikan pemecahan masalah matematika sebagai proses
menerapkan pengetahuan matematika yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum
dikenal.Kemampuan penyelesaian masalah matematis adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik
agar mampu menggunakan matematika untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam
ilmu lain dan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Soedjadi, 1994:36).Kemampuan pemecahan masalah
sangat terkait dengan kemampuan siswa dalam membaca dan memahami bahasa soal cerita, menyajikan
dalam model matematika, merencanakanperhitungan dari model matematika serta menyelesaikan
perhitungan dari soal-soal yang tidak rutin (Anisa, 2014).
Dari pendapat ahli di atas dapat disintesiskan bahwa kemampuan menyelesaikan masalah adalah
suatu keterempilan yang dimiliki siswa untuk memecahkan masalah matematika dengan menerapkan
pengetahuan matematika yang telah diperoleh sebelumnya. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan
masalah berbeda-beda tergantung seberapa banyak pengetahuan yang dia miliki sebelumnya dan seberapa
mau siswa tersebut menyelesaikan masalah (soal) yang ada.
Polya (1985:xvi) mengembangkan pengalaman dalam pemecahan masalah menjadi empat
langkah, yaitu: (1) memahami masalah, (2) merencanakan penyelesaian, (3) menyelesaikan masalah, (4)
memeriksa kembali.Sukirman (2016:3) menguraikan langkah-langkah pemecahan masalah Polya,
menjadi sebagai berikut:
1. Memahami masalah (soal)
Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini yaitu membaca masalah dan merinci hal-hal:
a. Apakah semua kata dalam soal sudah dimengerti.
b. Katakan isi soal dengan kata-katamu sendiri.
c. Apa saja yang ditentukan dalam soal tersebut.
d. Apa saja yang ditanyakan dalam soal tersebut.
e. Informasi apa saja (jika ada) yang kurang atau tidak diperlukan.
2. Menyusun Perencanaan
Langkah kedua yaitu menemukan dan memilih strategi untuk memecahkan masalah. Tahapan
memilih strategi antara lain:
a. Mencari pola yang sesuai.
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b. Mencari soal-soal yang mungkin penyelesaiannya mirip dengan soal tersebut.
c. Menyederhanakan soal untuk keadaan khusus yang yang diperkirakan dapat menuju pada
pemecahan soal.
d. Membuat tabel, diagram atau gambar dari ketentuan dalam soal.
e. Menuliskan persamaan.
3. Melaksananakan rencana
Melaksanakan apa yang sudah direncanakan harus mempertimbangkan:
a. Mengimplementasikan strategi yang telah diputuskan pada langkah 2 dan dilanjutkan dengan
perhitungan.
b. Menjaga ketelitian baik dalam menulis maupun menghitung.
c. Memeriksa setiap langkah dalam perencanaan yang telah dipilih.
4. Menafsirkan hasil
a. Mencocokkan hasil penyelesaian dengan ketentuan-ketentuan dan yang ditanyakan dalam soal.
b. Mencari apakah ada ada cara lain untuk menyelesaikan soal itu.
c. Mengembangkan soal tersebut menjadi soal yang lebih umum yang mempunyai kemiripan
pemecahan.
Joseph (2014) menyatakan bahwa pembelajaran Open-Ended dapat melibatkan semua siswa dalam
pembelajaran matematika, mengaktifkan berbagai tanggapan siswa, memungkinkan siswa untuk
berpartisipasi lebih aktif dalam pelajaran dan mengekspresikan ide-ide mereka lebih banyakdan
memberikan kesempatan bagi guru untuk menyelidiki dan meningkatkan kemampuan menyelesaikan
masalah matematika. Pemecahan masalah Open-Ended memberikan siswa lingkungan pembelajaran yang
bebas dan mendukung untuk menumbuhkan dan menunjukkan pemahaman matematika mereka.
Kemampuan menyelesaikan masalah matematis siswa dengan pendekatan Open-Ended lebih baik
daripada pembelajaran konvensional, proses pembelajaran yang diawali pemberian masalah terbuka
membuat siswa lebih terbuka untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika dari pengetahuanpengetahuan yang diperoleh sebelumnya (Wahyuni, dkk, 2013).
Al-Absi (2012) mengungkapkan bahwa ―Open-ended tasks can strengthen students’ knowledge
through forcing them to think of the mathematical problem using their extreme abilities to reach the
alternative correct answers if found, and this is revealed in the current study through improving students’
mathematics achievement‖. Hal ini banyak memberi keuntungan secara edukasional bagi siswa karena
soal Open-Ended memungkinkan diterimanya berbagai solusi yang benar, masing-masing siswa memiliki
kesempatan untuk memperoleh solusi uniknya. Setiap siswa dapat merespons soal dengan cara yang
signifikan. Siswa terlibat dalam aktifitas di kelas dan pelajaran harus dapat dimengerti oleh setiap siswa.
Siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk menggunakan pengetahuan dan skill matematika yang
komprehensif.
Pembelajaran dengan menggunakan masalah atau soal Open-Ended dapat memberikan siswa
banyak pengalaman dalam menafsirkan masalah dan mungkin pula membangkitkan gagasan-gagasan
yang berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah (Silver dalam Foong, 2006).
Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Open-Ended diawali dengan pemberian masalah
(soal) terbuka. Pemberian soal terbuka pada awal pembelajaran mendorong siswa untuk terlibat aktif
dalam pembelajaran, dan mendorong siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang sudah diketahui
sebelumnya dengan masalah (soal) yang dihadapi sehingga dapat meningkatkan kemampuan
menyelesaikan masalah matematika. Pembelajaran dengan pendekatan Open-Ended dilakukan secara
berkelompok sehingga meningkatkan kemampuan siswa untuk bekerjasama dalam kelompok, berani
mengungkapkan ide-ide jawaban soal, sertamengurangi kesenjangan antara siswa dengan kemampuan
menyelesaikan masalah rendah dan siswa yang mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah
tinggi.Penerapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Open-Ended memiliki banyak
keuntungan, antara lain: melibatkan semua siswa dalam memecahkan sebuah masalah, memungkinkan
siswa lebih aktif dalam pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan
gagasan-gagasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan menumbuhkan kemampuan
menyelesaikan masalah matematika.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kemampuan penyelesaian masalah matematis adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik
agar mampu menggunakan matematika untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam
ilmu lain dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah dalam pembelajaran matematika yaitu
berupa soal. Suatu soal dapat menjadi masalah bagi seseorang tetapi belum tentu menjadi masalah bagi
orang lain. Hal ini tergantung kemampuan dan keinginan seseorang untuk menyelesaikan soal. Apabila
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seseorang mampu dan menyelesaikan soal, berarti soal tersebut bukan menjadi masalah bagi dirinya.
Apabila seseorang tidak segera dapat menyelesaikan soal, berarti soal tersebut menjadi masalah bagi
orang tersebut.
Pendekatan Open-Ended merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah
terbuka yang dapat dijawab dengan banyak metode penyelesaian atau jawaban benar yang beragam.
Dengan keberagaman cara penyelesaian dan jawaban tersebut, maka memberikan keleluasaan kepada
siswa dalam menyelesaikan masalah. Siswa dapat menggali pengetahuan atau sumber-sumber yang
dibutuhkan untuk menarik suatu kesimpulan, membuat rencana dan memilih cara atau metode dalam
menyelesaikan masalah, serta menerapkan kemampuan matematika mereka.Penerapan pendekatan OpenEndeddalam pembelajaran matematika diharapkan dapat mendorong siswamemperoleh pengetahuan
melalui pengalaman dan menemukan sesuatu yang baru dalam suatu proses penyelesaian masalah. Pada
saat pembelajaran matematika, siswa semestinya dihadapkan dengan soal Open-Ended yang menarik
sehingga siswa dapat menggunakan logika dan memberi bukti atas cara berpikir mereka, berkomunikasi,
mengekspresikan gagasan mereka dalam matematika, dan menemukan hubungan dalam matematika serta
dalam dunia nyata.
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ABSTRAK
Keterampilan siswa dalam memahami suatu bacaan sangat penting yaitu agar informasi yang
ingin disampaikan oleh penulis tersampaikan dengan baik. Salah satupembelajaran membaca
pemahaman siswa Sekolah Dasar yaitu pembelajaran cerita anak. Melalui cerita anak, penulis dapat
menyampaikan informasi yang sesuai dengan tingkat intelegensi dan perkembangan anak. Dalam
pembelajaran membaca, siswa harus bisa memahami informasi, mengingat kembali serta mampu
menyimpulkan informasi dari apa yang mereka baca. Artikel ini merupakan kajian literatur mengenai
Guided Reading Procedure dalam pembelajaran membaca pemahaman khususnya ceirta anak, salah
satu strategi yang dapat diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran membaca pemahaman cerita
anak. Guided Reading Procedure (prosedur membaca terbimbing) merupakan suatu strategi yang
dirancang untuk meningkatkan pemahaman membaca dengan menekankan faktor mengingat tanpa
bantuan dan kemampuan mengorganisasikan teks. Melalui penerapan Guided Reading Procedure
maka siswa tidak hanya mampu untuk memahami informasi serta menyimpulkan isi teks, aka tetapi
serta dilatih untuk membuat pertanyaan sebagai prediksi sebelum dilakukannya kegiatan membaca
serta menulis simpulan dari teks yang dibaca.
Kata Kunci: Guided Reading, membaca pemahaman, cerita anak
PENDAHULUAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelaajran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, msyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003). Dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan
budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Membaca merupakan salah
satu dari keempat aspek berbahasa yang perlu dikembangkan, seperti yang diutarakan oleh Tarigan
(2008:1) bahwa keterampilan berbahasa dalam kurikulum di sekolah biasanya mencakup empat aspek
yaitu keterampilan menyimak/mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan
keterampilan menulis.
Membaca sangat penting bagi setiap orang. Melalui membaca kita dapat memperoleh informasi
mengenai berbagai hal. Membaca merupakan suatu proses interaktif pembaca dalam membangun makna
dari sebuah teks menggunakan strategi yang efektif (Pourhosein Gilakjani,2016). Membaca bukanlah
sekedar menyuarakan lambang-lambang tertulis tanpa mempersoalkan apakah rangkaian kata/kalimat
yang dilafalkan tersebut dipahami atau tidak, melainkan lebih daripada itu (Saddhono dan Slamet,
2012:83).
Akan tetapi permasalahan saat ini adalah budaya membaca bangsa Indonesia masih cukup
rendah terlebih dalam memahami bacaan yang dibaca. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil studi
International PISA (Program for International Student Assessment) yang diselenggarakan oleh negara
maju OECD (Organisation for Econpmic Cooperation and Development) pada tahun 2015. Pada hasil
studi tersebut indonesia terdapat pada peringkat ke 9 dari bawah dari total 72 negara yang berpartisipasi
(OECD, 2015 : 4-5).
Kondisi kurangnya minat baca bangsa Indoensia juga terlihat dari hasil studi ―Most Littered
Nation In The World‖ yang dilakuakan oleh central Connecticut State Univeraity pada bulan Maret 2016,
Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Hal tersebut tidak sejalan
dengan penilaian berdasarkan komponen infrastuktur Indonesia yang ada di urutan 34 di atas Jerman,
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Portugal, Selandia Baru dan Korea Selatan (Gewati, 2016). Melihat hasil studi tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa salah satu faktor kurangnya minat membaca bangsa Indonesia tidak hanya
berdasarkan infrastuktur yang mendukung, melainkan lebih ke pemanfaatan infrastuktur yang sudah
disediakan guna meningkatkan minat bangsa Indonesia dalam membaca.
Salah satu pemanfaatan infrastruktur dalam mendukung kegiatan membaca adalah dengan
adanya pembelajaran membaca di sekolah. Melalui pembelajaran membaca di sekolah khususnya sekolah
dasar, diharapkan dapat menumbuhkan minat membaca pada anak, sehingga membaca bisa menjadi
budaya bagi setiap anak. Maka dari itu guru yang berperan secara langsung dalam proses pembelajaran
membaca di kelas perlu untuk melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman dengan metode atau
strategi yang inovatif. Salahsatu strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran membaca
pemahaman yaitu Guided Reading Prosedure (Prosedur Membaca Terbimbing). Maka dalam artikel ini
akan dibahas bagaimana langkah penerapan Guided Reading Prosedure dalam Pembelajaran Membaca
Pemahaman Cerita Anak.
METODE
Metode yang digunakandalam artikel ini adalah kajian literatur. kajian literatur adalah satu
penelurusan dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain
yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu penulisan berkenaan dengan satu topik
atau isyu tertentu (Marzali, 2016). Kajian dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur atau
referensi baik dari buku, jurnal ilmiah, maupun terbitan lain mengenai penerapan guided reading
procedure dalam pembelajaran membaca anak.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Membaca Pemahaman
Menurut Saddhono dan Slamet (2012:83), membaca bukanlah sekedar menyuarakan lambanglambang tertulis tanpa mempersoalkan apakah apakah rangkaian kata/kalimat yang dilafalkan
tersebut dipahami atau tidak, melainkan lebih daripada itu. Kegiatan membaca seharusnya menjadi
kan pembaca mampu untuk memahami teks yang dibaca. Jika seorang pembaca tidak mampu untuk
memahami teks yang dibaca, dia akan kehilangan sebuah informasi (Morizon, dkk , 2018). Menurut
Al Odwan (2012) membaca pemahaman berarti proses yang dibutuhkan untuk memecahkan arti dari
berbagai kosakata yang ditemukan di teks, serta untuk memahami makna dari teks. Membaca
pemahaman juga dapat diartikan sebagai suatu proses dalam kegiatan membaca yang bertujuan untuk
memperoleh informasi serta makna yang terkandung dalam bacaan. Selain itu kegiatan membaca
pemahaman juga bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam bacaan.
2. Cerita Anak
Cerita anak adalah cerita yang di dalamnya mencerminkan refleksi kehidupan yang dapat
dipahami oleh anak, melukiskan perasaan anak, dan menggabarkan pemikiran-pemikiran anak
(Endraswara, 2005:207). Menurut Nurgiyantoro (2005:218) menyatakan bahwa cerita anak adalah
cerita yang berisi berbagai model peristiwa kehidupan sebagaimana yang dijumpai dalam kehidupan
sesungguhnya di dunia sehingga anak muda mengimajinasikan tersebut. Cerita anak seharusnya
dibuat sesuai dengan situasi yang dikenal, bahasa yang dapat dipahami oleh anak, serta makna dan isi
dari cerita sesuai dengna tingkat pemahaman anak. Melalui cerita anak (sastra anak)penulis dapat
menyampaikan informasi serta pendidikan karakter untuk anak. Sehingga melalui pembelajaran
membaca cerita anak, guru secara tidak langusng dapat menanamkan pendidikan karakter bagi siswa.
3. Guided Reading Precedure (Prosedur Membaca Terbimbing)
Balajthhy dalam Ofrina (2013)menyatakan bahwamembaca terbimbing dirancang untuk
membantu siswa mengingat apa yang telah mereka baca. Membantu siswa untuk mengonfirmasi
bahwa informasi yang mereka ingat adalah benar, dan mengatur serta mengidentifikasi hubungan
atau makna yang ada di dalam teks. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Sumarsih dan
Sitompul (2013) yaitu ―guided reading strategy is a teaching strategy that is designed to help
individual students learn how to process a variety of increasingly challenging texts eith
understanding and fluency.‖ Strategimembaca terbimbing adalah strategi pengajaran yang dirancang
untuk membantu siswa belajar bagaimana memproses berbagai teks dengan pemahaman dan fasih.
Guided Reading Procedure (prosedur membaca terbimbing) merupakan suatu strategi yang
dirancang untuk meningkatkan pemahaman membaca dengan mengkonstruksi pesan tertulis agar
dapat memproses berbagai makna yang terkandung dalam teks.
Menurut Booth dan Swartz (Asmidar, 2014) mengungkapkan 5 manfaat dari guided reading :
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a.

Siswa dapat mengembangkan strategi yang membantu mereka tumbuh sebagai pembaca,
sekarang dan di tahun-tahun mendatang.
b. Siswa akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan individu (membaca) dan
keterampilan kooperatif (sebagai anggota kelompok).
c. Siswa dapat membaca keras-keras kepada teman-teman mereka sebagai tanggapan untuk
membaca teks, bukan untuk tujuan penilaian tetapi untuk kesenangan membaca dengan lantang
selembar lektur yang menarik bagi mereka.
d. Siswa tenggelam dalam membaca di lingkungan yang nyaman di mana pembelajaran mereka,
pendapat mereka, dan reaksi mereka dihargai.
e. Sesi membaca terbimbing menyajikan peluang bagi kita, sebagai guru, untuk memanfaatkan
mengajarkan momen mampu dan mengamati siswa saat mereka membaca dan menanggapi
dalam lingkungan yang terstruktur dan memungkinkan.
Prosedur membaca terbimbing (Guided Reading Procedure) menurut Brunner dalam Ofrina
(2013) menyebutkan ada 7 prosedur yang dapat dilakukan dalam menerapkan Guided Reading yaitu:
(1) Persiapkan siswa untuk membaca dengan mengklarifikasi kata kunci dan menentukan apa yang
mereka ketahui dari kata kunci tersebut; (2) menetapkan pilihan bacaan; (3) setelah siswa selesai
membaca, minta mereka membalikkan buku mereka; menghadap ke bawah membaca; (4) mencatat
apa yang siswa ingat dengan tampilan visual; (5) mengarahkan siswa ke teks dan minta mereka
meninjau catatan mereka. Mereka harus melakukan koreksi seperlunya; (6) memberi tahu siswa
untuk membuat catatan dalam format yang masuk akal, misalnya, garis besar, urutan kronologis; (7)
meminta siswa untuk meringkas apa yang mereka pelajari dari pemilihan bacaan.
Menurut Fountas (2012) terdapat 7 langkah dalam menerapkann Guided Reading diantaranya:
(1) pemilihan teks; (2) pengantar teks; (3) membaca teks; (4) diskusi teks; (5) poin pengajaran; (6)
pekerjaan kata; (7) memperluas pemahaman (optional).
Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut, langkah-langkah Guided Reading Procedure yang
dapat digunakan dalam pembelajaran membaca pemahaman cerita anak sebagai berikut:
a. Siswa mengidentifikasi kata kunci pada paragraf utama mengenai apa yang akan dibahas dalam
teks teks bacaan.
b. Siswa membuat prediksi isi bacaan dengan menyusun pertanyaan.
c. Siswa kemudian diminta untuk membaca teks bacaan secara seksama.
d. Setelah siswa selesai membaca, siswa diminta untuk menutup teks bacaan kemudian menuliskan
segala sesuatu atau informasi-informasi yang terdapat dalam teks bacaan.
e. Beberapa siswa menuliskan informasi-informasi yang diperoleh di papan tulis.
f. Siswa kemudian berdiskusi untuk menemukan informasi-informasi yang tidak sama atau tidak
konsisten dari apa yang dituliskan di papan tulis.
g. Siswa membaca kembali teks bacaan dan diminta mengoreksi pekerjaan teman sebangku
masing-masing.
h. Siswa bersama guru menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari.
i. Siswa mengerjakan soal evaluasi
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan paparan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa Guided Reading Procedure dapat
diterapkan dalam pembelajaran membaca pemahaman membaca cerita anak. Melalui penerapan Guided
Reading Procedure maka siswa tidak hanya mampu untuk memahami informasi serta menyimpulkan isi
teks, aka tetapi serta dilatih untuk membuat pertanyaan sebagai prediksi sebelum dilakukannya kegiatan
membaca serta menulis simpulan dari teks yang dibaca. Sehingga diharapkan setelah dilaksanakannya
pembelajaran membaca pemahaman cerita anak dengan menerapkan Guided Reading Proceduremaka
siswa akan lebih termotivasi dalam membaca serta makna yang terkandung dalam cerita anak dapat
tersampaikan dengan baik.
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ABSTRAK
Kompetensi dalam kurikulum 2013 adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu,
kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan
belajar sepanjang hayat sehingga, siswa perlu dibekali dengan kemampuan-kemampuan tertentu untuk
mengembangkan dan mengevaluasi argumen dalam suatu pemecahan masalah tertentu. Salah satu
kemampuan yang harus dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah kemampuan berpikir kritis
dan kreatif. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan
memecahkan masalah secara kreatif dan logis sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat.
Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, pembelajaran matematika haruslah
mengarah pada jawaban divergen. Jawaban divergen membuka peluang bagi siswa untuk berpikir kritis
dan kreatif, sehingga siswa dimungkinkan mencari jawaban atau metode lebih dari satu terhadap
persoalan yang diajukan. Hal tersebut merupakan pembelajaran matematika menggunakan pendekatan
open-ended. Pendekatan open ended merupakan pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu
permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu Pendekatan open-ended
dapat membangun kemampuan siswa berpikir kritis dan kreatif untuk memunculkan pemahaman konsepkonsep, ide-ide, gagasan dan pola serta mengembangkan kreativitas siswa. Oleh karena itu, pendekatan
open-ended dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam
pembelajaran matematika siswa di sekolah dasar.
Kata Kunci : Berpikir Kritis, Berpikir Kreatif, Pendekatan open-ended
PENDAHULUAN
Matematika adalah salah satu ilmu pengetahuan yang dipelajari pada setiap jenjang pendidikan dan
dituntut dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa, khususnya kemampuan berpikir kreatif. Hal
ini tertuang dalam permendikbud no 81A tahun 2013 yang menyatakan bahwa kemampuan peserta didik
yang diperlukan yaitu antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif dengan
mempertimbangkan nilai dan moral Pancasila agar menjadi warga negara yang demokratis dan
bertanggungjawab, toleran dalam keberagaman, mampu hidup dalam masyarakat global, memiliki minat
luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan peduli
terhadap lingkungan.
Menurut Santrock (2011: 359), pemikiran kritis adalah pemikiran reflektif dan produktif, serta
melibatkan evaluasi bukti. Jensen (2011: 195) berpendapat bahwa berpikir kritis berarti proses mental
yang efektif dan handal, digunakan dalam mengejar pengetahuan yang relevan dan benar tentang dunia.
Wijaya (2010: 72) juga mengungkapkan gagasannya mengenai kemampuan berpikir kritis, yaitu kegiatan
menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih,
mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Menurut Sapriya
(2011: 87), tujuan berpikir kritis ialah untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk di dalamnya
melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang diajukan. Pertimbanganpertimbangan tersebut biasanya didukung oleh kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan
berpikir kritis dapat mendorong siswa memunculkan ide-ide atau pemikiran baru mengenai permasalahan
tentang dunia. Siswa akan dilatih bagaimana menyeleksi berbagai pendapat, sehingga dapat membedakan
mana pendapat yang relevan dan tidak relevan, mana pendapat yang benar dan tidak benar.
Mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dapat membantu siswa membuat kesimpulan dengan
mempertimbangkan data dan fakta yang terjadi di lapangan.
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Menurut Martin (Mahmudi, 2010) kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk
menghasilkan ide atau cara baru dalam menghasilkan suatu produk. Krulik dan Rudnick (Siswono, 2008:
20-21) menjelaskan bahwa berpikir kreatif merupakan pemikiran yang bersifat asli, reflektif, dan
menghasilkan suatu produk yang kompleks. Berpikir kreatif melibatkan sintesis ide-ide, membangun ideide baru dan menentukan efektivitasnya. Selain itu juga melibatkan kemampuan untuk membuat
keputusan dan menghasilkan produk yang baru. Isaksen, Puccio, dan Treffinger (Fardah, 2012)
menguraikan bahwa berpikir kreatif menekankan pada aspek kelancaran (fluency), keluwesan
(flexibility), keaslian (originality), dan keterincian (elaboration).
Kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa dapat dikembangkan dengan memberikan soal-soal
terbuka. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Getzles dan Jackson (Mahmudi, 2010) bahwa
untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis, yakni dengan menggunakan soal terbuka (openended problem). Menurut Becker dan Shimada (Mahmudi, 2010), soal terbuka (open-ended problem)
adalah soal yang memiliki beragam jawaban. Dengan soal terbuka maka siswa akan terangsang berpikir
kritis dan kreatif.
Selama ini, dalam pembelajaran matematika belum mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan
kreatif siswa. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran yang berlangsung. Kebanyakan guru
matematika masih menggunakan metode konvensional yang cenderung bersifat teacher centered, yaitu
proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru mengajar dengan cara berceramah. Guru
menganggap matematika adalah produk ―instan‖ yang siap dituangkan begitu saja kepada siswa.
Sedangkan siswa mendengarkan, mencatat dan menghafalkan apa yang dijelaskan oleh guru. Akibatnya,
kreativitas dan kemampuan siswa tidak dapat berkembang secara optimal. Selain itu, guru hanya
menuntut kemampuan prosedural. Soal-soal yang diberikan guru kepada siswa adalah soal-soal rutin yang
berpedoman pada buku teks. Soal-soal yang terdapat pada buku teks pada umumnya adalah soal yang
hanya mempunyai satu jawaban benar atau closed ended problem. Jarang sekali ditemukan soal
matematika yang diberikan oleh guru menuntut penyelesaian berbeda atau prosedur berbeda atau biasa
disebut dengan open ended problem. Akibatnya, kemampuan berpikir siswa tidak dapat berkembang
secara optimal.
Salah satu pendekatan dalam pembelajaran matematika yang harus dikuasai oleh guru adalah
pendekatan open ended. Menurut Shimada (1997: 1), pendekatan open ended merupakan pendekatan
yang memberikan pengalaman kepada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan matematika yang
baru dengan mengkombinasikan pengetahuan yang dimiliki siswa, keterampilan, atau cara berfikir siswa
yang telah dipelajari sebelumnya. Pendekatan open ended diawali dengan menyajikan masalah kepada
siswa, masalah yang disajikan merupakan masalah incomplete yaitu masalah yang diformulasikan
memiliki lebih dari satu cara untuk sampai pada jawaban dan memiliki lebih dari satu jawaban benar.
Mc Intos & Jarret (2000: 6), menyatakan bahwa pembelajaran dengan memecahkan masalah open
ended akan membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih fleksibel yang diperoleh dari
situasi-situasi baru dan digunakan untuk mempelajari hal-hal baru. Ketika siswa menghadapi masalah
matematika yang menarik dan menantang mereka dalam konteks pemecahan masalah open ended
kemungkinan besar akan memperoleh berbagai pengalaman internal. Menurut Badger & Thomas (1992),
soal-soal open ended memfokuskan pada pemahaman siswa, kemampuan mereka untuk berpikir, dan
kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks non rutin. Dengan demikian
pendekatan open-ended dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh
pengetahuan/pengalaman menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik,
sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa.
Dalam makalah ini akan dibahas tentang bagaimana pendekatan open ended dapat mengembangkan
kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai pengertian, aspekaspek, dan pentingnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian akan dijabarkan pula pengertian
pendekatan open ended, contoh open ended problems, serta manfaat penggunaannya dalam kegiatan
pembelajaran. Selanjutnya akan dibahas mengenai pendekatan open-ended dalam mengembangkan
kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Dengan demikian, diharapkan makalah ini berguna sebagai
masukan terhadap perkembangan pembelajaran matematika terutama terkait kemampuan berpikir kritis
dan kreatif, pendekatan open-ended, serta penggunaan pendekatan open-ended untuk mengembangkan
kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa.
METODE
Metode penelitian ini dilakukan dengan kajian terhadap sejumlah literatur yang dapat
mendukung analisis, meliputi kajian tentang kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif,
pendekatan open ended, open ended problem, dan kajian matematika sekolah dasar. Sumber kajian adalah
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berupa buku referensi terkait, jurnal ilmiah yang dipublikasikan, dan referensi pada website yang diakses
melalui internet. Output dari studi literatur ini adalah mengenai pendekatan open-ended kaitanya dengan
pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar
yang sesuai dengan perumusan masalah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kemampuan Berpikir Kritis
Beberapa ahli mendefinisikan mengenai pengertian berpikir kritis seperti yang
dikemukakan oleh Wijaya (Ibrahim: 2007) menyatakan bahwa berpikir kritis mengarah pada
kegiatan menganalisa gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakan sesuatu hal secara tajam,
memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkan ke arah yang lebih sempurna. Menurut
Santrock (2011: 359), pemikiran kritis adalah pemikiran reflektif dan produktif, serta melibatkan
evaluasi bukti. Jensen (2011: 195) berpendapat bahwa berpikir kritis berarti proses mental yang
efektif dan handal, digunakan dalam mengejar pengetahuan yang relevan dan benar tentang dunia.
Sementara itu Ennis (Chance: 1986) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan
menganalisis fakta, menggeneralisasikan dan mengorganisasikan ide, mempertahankan opini,
membuat perbandingan, menarik kesimpulan, menguji argumen, dan menyelesaikan masalah.
Berdasarkan beberapa definisi diatas, kemampuan berpikir kritis dapat dikatakan sebagai
kemampuan menganalisa gagasan lebih spesifik, memilih, mengidentifikasi dan menguji suatu
argumen dalam menyelesaikan permasalahan
Kemampuan berpikir kritis harus dikembangkan dan dilatihkan kepada siswa sejak sekolah
dasar. Penguasaan kemampuan berpikir kritis tidak cukup dijadikan sebagai tujuan pendidikan
semata, tetapi juga sebagai proses fundamental yang memungkinkan siswa untuk mengatasi
ketidaktentuan masa mendatang. Melalui kemampuan berpikir kritis, siswa akan mampu
menghadapi fenomena-fenomena di lingkungan sekitar dengan cara mengevaluasi dan
mengkronstruksi pemahaman yang ada di dalam diri mereka sendiri. Kemampuan berpikir kritis
dapat mendorong siswa memunculkan ide-ide atau pemikiran baru mengenai permasalahan tentang
dunia. Siswa akan dilatih bagaimana menyeleksi berbagai pendapat, sehingga dapat membedakan
mana pendapat yang relevan dan tidak relevan, mana pendapat yang benar dan tidak benar.
Mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dapat membantu siswa membuat kesimpulan
dengan mempertimbangkan data dan fakta yang terjadi di lapangan.
Ennis (1992) menyebutkan bahwa kemampuan berpikir kritis yang dikelompokkan menjadi
5 aspek kemampuan berpikir kritis, antara lain: 1) Elementary clarification (memberikan penjelasan
dasar) yang meliputi, fokus pada pertanyaan (dapat mengidentifikasi pertanyaan/masalah, dapat
mengidentifikasi jawaban yang mungkin, dan apa yang dipikirkan tidak keluar dari masalah itu),
Menganalisis pendapat (dapat mengidentifikasi kesimpulan dari masalah itu, dapat mengidentifikasi
alasan, dapat menangani hal-hal yang tidak relevan dengan masalah itu), berusaha mengklarifikasi
suatu penjelasan melalui tanya-jawab. 2) The basis for the decision (menentukan dasar pengambilan
keputusan) yang meliputi, mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak,
mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. 3) Inference (menarik
kesimpulan) yang meliputi, mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, menginduksi dan
mempertimbangkan hasil induksi, membuat dan menentukan pertimbangan nilai. 4) Advanced
clarification (memberikan penjelasan lanjut) yang meliputi, mendefinisikan istilah dan
mempertimbangkan definisi tersebut, mengidentifikasi asumsi. 5) Supposition and integration
(memperkirakan dan menggabungkan) yang meliputi, mempertimbangkan alasan atau asumsiasumsi yang diragukan tanpa menyertakannya dalam anggapan pemikiran kita, menggabungkan
kemampuan dan karakter yang lain dalam penentuan keputusan.
2. Kemampuan Berpikir Kreatif
Fisher (Karim, 2013: 363)menyatakan bahwa berpikir kreatif merupakan suatu kemampuan
berpikir yang berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi, dimana pada
situasi itu teridentifikasi adanya suatu masalah yang harus diselesaikan. Hasil pikiran yang
dimunculkan dari berpikir kreatif itu sesungguhnya merupakan sesuatu yang baru bagi yang
bersangkutan serta merupakan sesuatu yang berbeda dari yang biasanya ia lakukan. Proses kreatif
akan muncul bila ada stimulus. Stimulus dalam hal ini adalah pemberian masalah matematika
kepada siswa, sehingga siswa ditantang untuk menyelesaikan masalah tersebut).
Menurut McGregor (2007) berpikir kreatif adalah berpikir yang bertujuan untuk
mendapatkan wawasan baru, pendekatan baru, atau cara baru dalam memahami sesuatu. Berpikir
kreatif merupakan kemampuan berpikir yang mengarah pada wawasan dan perspektif yang baru
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3.

sehingga melihat sesuatu dalam imajinasi yang berbeda. Mahmudi (2010: 2) mendefinisikan berpikir
kreatif sebagai proses konstruksi ide yang menekankan pada aspek kelancaran, keluwesan,
kebaruan, dan keterincian, sementara menurut Martin, kemampuan berpikir kreatif adalah
kemampuan untuk menghasilkan ide atau cara baru dalam menghasilkan suatu produk. Sejalan
dengan itu Coleman dan Hammen (Sukmadinata: 2004) bahwa ‖Berpikir kreatif adalah suatu
kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian (originality) dan ketajaman pemahaman (insight)
dalam mengembangkan sesuatu (generating)‖. Kemampuan berpikir kreatif berkenaan dengan
kemampuan menghasilkan atau mengembangkan sesuatu yang baru, yaitu sesuatu yang tidak biasa
yang berbeda dari ide-ide yang dihasilkan kebanyakan orang. Pehkonen (Siswono dan Novitasari,
2007: 3) mendefinisikan berpikir kreatif sebagai kombinasi antara berpikir logis dan berpikir
divergen yang didasarkan pada intuisi tapi masih dalam kesadaran. Ketika seseorang menerapkan
berpikir kreatif dalam suatu praktek pemecahan masalah, pemikiran divergen menghasilkan banyak
ide yang berguna dalam menyelesaikan masalah Berdasarkan beberapa definisi diatas, kemampuan
berpikir kritis dapat dikatakan sebagai kemampuan menganalisis, memilih, mengidentifikasi dan
menghasilkan sesuatu yang baru yaitu sesuatu yang berbeda dari ide-ide yang yang telah dihasilkan
oleh orang lain untuk menyelesaikan suatu masalah
Kemampuan berpikir kreatif diperlukan dalam setiap bidang pendidikan seperti
matematika. Dalam pembelajaran matematika, kemampuan ini disebut dengan kemampuan berpikir
kreatif matematis. Sheffield (2009) mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kreatif sangat
penting dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Karena kemampuan berpikir kreatif sangat
berpengaruh dalam prestasi belajar matematika di sekolah. Ketika memecahkan masalah, siswa
dengan kemampuan berpikir kreatif yang tinggi selalu cenderung menggunakan cara yang unik
untuk menghubungkan konsep dan pengetahuan yang berbeda sehingga menghasilkan solusi yang
kreatif. Selain itu, siswa dengan kemampuan berpikir kreatif yang baik dapat dengan mudah
mengembangkan potensinya sehingga memiliki kemampuan untuk memperoleh, mengelola dan
memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dengan demikian, mereka dapat
bersaing di masa sekarang dan masa mendatang.
Munandar (2009) mengemukakan empat kriteria untuk mengukur kemampuan berpikir
kreatif, yaitu aspek kelancaran (fluency), aspek kelenturan (flexibility), aspek keaslian (originality),
dan aspek elaborasi (elaboration). Aspek-aspek tersebut dijabarkan sebagai berikut, (1) aspek
kelancaran meliputi kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan banyak jawaban
terhadap masalah yang disajikan, serta memberikan banyak contoh atau pernyataan terkait konsep
matematis tertentu, (2) aspek kelenturan meliputi kemampuan untuk menggunakan beragam strategi
penyelesaian masalah atau memberikan beragam contoh atau pernyataan terkait konsep matematis
tertentu, (3) aspek keaslian meliputi kemampuan menggunakan strategi dan memberikan contoh
yang bersifat baru atau tidak biasa, (4) aspek elaborasi meliputi kemampuan menjelaskan secara
rinci, runtut, dan koheren terhadap prosedur matematis, jawaban, atau situasi matematis tertentu
menggunakan konsep, representasi, istilah atau notasi matematis yang sesuai.
Pendekatan Open-Ended
Pendekatan Open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika
yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Pendekatan ini lahir
sekitar duapuluh tahun yang lalu dari hasil penelitian yang dilakukan Shigeru Shimada, Toshio
Sawada, Yoshiko Yashimoto, dan Kenichi Shibuya (Nohda, 2000). Munculnya pendekatan ini
sebagai reaksi atas pendidikan matematika sekolah saat itu yang aktifitas kelasnya disebut dengan
―issei jugyow‖ (frontal teaching); guru menjelaskan konsep baru di depan kelas kepada para siswa,
kemudian memberikan contoh untuk penyelesaian beberapa soal.
Menurut Shimada pendekatan open ended adalah pendekatan pembelajaran yang
menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu.
Pada pendekatan open ended tujuan pemberian masalah bukan untuk menemukan jawaban akan
tetapi menemukan strategi, cara, pendekatan yang berbeda untuk sampai pada jawaban dari masalah
yang diberikan. Menurut Silver (1997: 97), pada pendekatan open ended, siswa menganalisa
masalah dan metode pemecahan masalah melalui proses pemecahan masalah dalam satu arah dan
kemudian membahas dan mengevaluasi berbagai metode solusi yang telah dikembangkan dan
disajikan oleh teman sekelas. Dengan menganalisa masalah, dan mengevaluasi berbagai metode
solusi secara tidak langsung siswa telah melakukan kegiatan berfikir tingkat tinggi untuk
menemukan metode pemecahan dari masalah tersebut serta bernalar apakah strategi atau metode
yang ditemukan masuk akal atau tidak.
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Dengan demikian, pokok pikiran pembelajaran dengan pendekatan open ended ialah
pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif antara matematika dan siswa sehingga
mendorong siswa untuk menjawab permasalahan melalui berbagai strategi. Sehingga, tujuan
pembelajaran open ended seperti yang dikemukakan oleh Nohda ialah untuk membantu
mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematika siswa. Secara umum, Takahashi (2005)
menggambarkan proses pembelajaran dengan pendekatan open ended seperti yang terlihat pada
gambar 1 berikut:

Gambar 1. Proses Pembelajaran dengan Pendekatan Open-Ended
Berdasarkan gambar tersebut, proses pembelajaran menggunakan pendekatan open-ended
dilakukan dengan memberikan siswa permasalahan terbuka (open – ended problem). Permasalahan
tersebut akan menghasilkan cara, ide, dan jawaban yang beragam dari siswa. Jawaban-jawaban
tersebut akan di bandingkan dan didiskusikan. Sehingga siswa akan mendapatkan banyak informasi
mengenai permasalahan tersebut.
Jenis Masalah yang digunakan dalam pembelajaran melalui pendekatan open-ended ini
adalah masalah yang bukan rutin yang bersifat terbuka. Sedangkan dasar keterbukaanya (openness)
dapat diklasifikasikan kedalam tiga tipe, yakni : Process is open, end product are open dan ways to
develop are open. Prosesnya terbuka maksudnya adalah tipe soal yang diberikan mempunyai banyak
cara penyelesaian yang benar. Hasil akhir yang terbuka, maksudnya tipe soal yang diberikan
mempunyai jawaban benar yang banyak (multiple), sedangkan cara pengembang lanjutannya
terbuka, yaitu ketika siswa telah selesai menyelesaikan masalahnya, mereka dapat mengembangkan
masalah baru dengan mengubah kondisi dari masalah yang pertama (asli). Hal yang senada juga
diungkapkan oleh Japar bahwa pembelajaran dengan pendekatan open ended harus mengarah dan
mengantarkan siswa dalam menjawab masalah dengan banyak cara serta mungkin juga dengan
banyak jawaban yang benar, sehingga merangsang kemampuan intelektual dan pengalaman siswa
dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Dengan demikian pendekatan ini menyelesaikan
masalah dan juga memunculkan masalah baru (from problem to problem). Secara diagram Afgani
menggambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Proses Pembelajaran open ended
4.

Pendekatan Open-Ended Untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kreatif
Shimada dan Becker (1997: 1) menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan openended diawali dengan memberikan suatu permasalahan terbuka (open-ended problem). Siswa yang
dihadapkan dengan open-ended problem, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban tetapi
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lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Dengan demikian, kegiatan
pembelajaran harus mengarah dan mengantarkan siswa dalam menjawab masalah dengan banyak
cara serta mungkin juga dengan banyak jawaban yang benar, sehingga merangsang kemampuan
intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru.
Tujuan dari pembelajaran dengan pendekatan open-ended menurut Nohda (2000) ialah
untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematika siswa dalam
pemecahan masalah secara simultan. Dalam pendekatan ini, penting agar setiap siswa diberi
kebebasan untuk melakukan pemecahan masalah yang diajukan sesuai dengan kemampuan yang
dimilikinya. Hal tersebut berarti siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki suatu permasalahan
dengan strategi dan cara yang mereka merasa percaya diri sehinga memungkinan elaborasi yang
lebih besar dalam menyelesaikan masalah matematika.
Pembelajaran saat ini lebih banyak menggunakan closed problems sehingga kemampuan
berpikir kritis dan kreatif siswa tidak berkembang. Adapun contoh soal-soal yang biasanya
diberikan sebagai berikut: ―Sebuah karung besar berisi ketela yang beratnya 500 kg. Ketela tersebut
akan dibagikan sama besar kedalam 20 karung kecil. Berapakah berat rata-rata 20 karung kecil
tersebut?‖ Soal di atas termasuk closed problems atau soal close-ended. Hal demikian karena
dengan prosedur yang standar, yakni pembagian 500: 20 = 25 . Dapat ditentukan dengan mudah dan
cepat bahwa berat rata-rata dari 20 karung kecil adalah 25 kg. Jawaban itu merupakan satu-satunya
jawaban. Artinya, tidak ada jawaban lain selain 25 kg yang merupakan berat rata-rata karung kecil
tersebut. Soal-soal seperti diatas, haruslah diubah kedapan open-ended problems sehingga dapat
merangsang kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Adapun perubahannya sebgai berikut:
―Sebuah karung besar berisi ketela yang beratnya 500 kg. Setara dengan berapa karung kecilkah
berat karung besar tersebut?‖. Soal di atas termasuk dalam soal open-ended matematika karena
prosedur jawabannya tidak diketahui secara pasti. Soal di atas akan memunculkan banyak cara dan
juga banyak jawaban. Soal seperti itu sangat jarang diberikan guru. Soal seperti itu terkadang
dianggap sebagai soal yang tidak lengkap, bahkan oleh sebagian siswa sering dianggap sebagai soal
yang keliru. Soal open-ended menuntut kesungguhan dan kreativitas siswa dalam
menyelesaikannya. Dibutuhkan proses berpikir yang lebih tinggi untuk menyelesaikan soal-soal
seperti di atas dibandingkan dengan proses berpikir untuk menyelesaikan soal-soal close-ended.
Siswa dituntut untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan jawaban atau berbagai cara yang
mungkin untuk menemukan jawaban yang benar. Berdasarkan kriteria soal open-ended, dapat
dilihat bahwa soal open-ended di atas mengandung beberapa konsep matematika, seperti perkalian,
pembagian, kesamaan, penjumlahan, dan pengurangan.
Pembelajaran melalui pendekatan open-ended, masalah merupakan alat pembelajaran yang
utama. Untuk mengkondisikan siswa agar dapat memberikan reaksi terhadap situasi masalah yang
diberikan berbentuk open-ended tidaklah mudah. Biasanya masalah yang digunakan merupakan
masalah non-rutin, yakni masalah yang dikontruksi sedemikian hingga siswa tidak serta merta dapat
menentukan konsep matematika prasyarat dan algoritma penyelesaianya. Shimada & Becker (1997)
mengemukakan bahwa secara umum terdapat tiga tipe masalah yang dapat diberikan, yakni
menemukan pengaitan, pengklasifikasian, dan pengukuran. Pertama, tipe menemukan hubungan.
Soal tipe ini memberi siswa kesempatan untuk menemukan beberapa aturan atau hubungan
matematis. Kedua, tipe mengklasifikasi. Soal tipe ini memberi siswa kesempatan untuk
mengklasifikasikan suatu objek berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri khusus yang
memformulasikan atau merumuskan suatu konsep matematika. Ketiga, tipe pengukuran. Soal tipe
ini memberi siswa kesempatan untuk menentukan ukuran-ukuran dari suatu kejadian. Siswa
diharapkan dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari
sebelumnya untuk memecahkan suatu masalah ukuran. Adapun contoh penerapanya seperti berikut:
a. Pengaitan
1) Perhatikan gambar jajargenjang berikut.

Buatlah minimal 4 segiempat lain yang berbeda dan memiliki luas yang sama dengan luas
jajargenjang yang ditunjukkan pada gambar diatas.
2) Buatlah 5 gambar yang memiliki nilai pecahan yang sama dengan gambar berikut ini!
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3) Perhatikan gambar timbangan berikut ini!

b.

Timbangan A dan B berisi bola, silinder, dan balok dengan keseimbangan sempurna. Buatlah
susunan apa saja yang dapat memberikan keseimbangan sempurna pada timbangan C.
Pengklasifikasian
1) Tentukanlah beberapa ciri atau karakteristik dari gambar-gambar dibawah, kemudian
kelompokkan gambar-gambar tersebut berdasarkan karakteristiknya.

2) Perhatikan gambar dibawah, temukan persamaan dan perbedaan dari gambar-gambar
tersebut!

c.

Pengukuran
1) Seorang pedagang minyak memiliki ukuran literan sebagai berikut; 1 literan, 2 literan, 3
literan, 4 literan dan 5 literan. Seorang pembeli datang untuk membeli 12 liter minyak. ada
berapa cara pedagang tersebut menakar minyak sebanyak 12 liter?
2) Suatu persegipanjang luasnya 48 cm. Berapa cm kemungkinan panjang dan lebar
persegipanjang tersebut?
3) Suatu balok volumenya 360cm3 dengan panjang 10cm. Berapa cm kemungkinan lebar dan
tinggi balok tersebut?

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis sangat penting bagi siswa
untuk menghadapi banyak tantangan yang akan muncul dalam hidup mereka, karier dan tanggung jawab
pribadi mereka. Berpikir kritis merupakan kemampuan menelaah atau menganalisis suatu sumber,
mengidentifikasi sumber yang relevan dan yang tidak relevan, mengidentifikasi dan mengevaluasi
asumsi, menerapkan berbagai strategi untuk membuat keputusan yang sesuai dengan standar penilaian.
Sedangkan kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menuntut
siswa untuk mengembangkan ide sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan memberi pemahaman
baru terhadap konsep yang ada. Terdapat empat aspek dalam kemampuan berpikir kreatif, yaitu
kelancaran, kelenturan, keaslian dan elaborasi. Kemampuan berpikir kriris dan kreatif tersebut dapat
dikembangkan melalui pendekatan open-ended. Pendekatan open ended adalah suatu pendekatan dalam
pembelajaran matematika yang dapat memberikan keleluasaan kepada siswa untuk berpikir kritis dan
kreatif. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan open ended adalah
pembelajaran yang menyajikan masalah terbuka, yakni masalah matematika yang memiliki metode atau
cara penyelesaian lebih dari satu dan jawaban benar lebih dari satu. Sehingga, siswa memiliki kebebasan
dengan caranya tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut.
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Berdasarkan hasil pemaparan gagasan yang telah dikemukakan di atas dan dengan berbagai
keterbatasan dalam penelitian ini, serta implikasinya dalam upaya peningkatan pemahaman konsep
matematis, berikut ini dikemukakan saran sebagai berikut:
1. Disarankan kepada guru agar dalam proses pembelajaran, sebaiknya menggunakan pendekatan openended, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa
2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji penelitian yang serupa agar melakukan penelitian
dan pengkajian yang lebih dalam dengan referensi yang lebih lengkap.
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ABSTRAK
Problem Based Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk
mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Sedangkan langkah Polya merupakan langkah
pemecahan masalah yang banyak digunakan dalam pemecahan masalah matematika. Pengintegrasian
langkah Polya dalam model pembelajaran Problem Based Learning dapat memudahkan siswa dalam
memahami suatu permasalahan dan memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Hal
tersebut disebabkan karena permasalahan soal cerita matematika umumnya berasal dari permasalahan
sehari-hari yang dialami siswa. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model
pembelajaran Problem Based Learning yang diintegrasikan dengan langkah Polya dapat digunakan untuk
menyelesaikan soal cerita matematika. Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka untuk
mendeskripsikan langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning yang diintegrasikan
dengan langkah Polya untuk menyelesaikan soal cerita matematika. Sehingga tahapan model
pembelajaran Problem Based Learning berbasis langkah Polya adalah 1) Orientasi permasalahan, 2)
Mengorganisasikan siswa untuk meneliti, 3) Investigasi mandiri dengan langkah Polya, 4)
Mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah, dan 5) Menganalisis dan mengevaluasi
proses pemecahan masalah.
Kata kunci: problem based learning, langkah polya, soal cerita matematika
PENDAHULUAN
Secara global di dunia saat ini telah memasuki abad 21 yang ditandai dengan semakin majunya
teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi dan informasi tersebut tidak hanya memberikan
banyak dampak positif namun juga memberikan banyak dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang
dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya era disrupsi. Era disrupsi
merupakan era dimana terjadi perubahan yang sangat cepat dan fundamental dengan mengacak-acak
tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru. Cakupan perubahan dalam era disrupsi meluas tidak hanya
dalam dunia bisnis, perbankan, transportasi dan sosial masyarakat saja namun juga sudah sampai pada
dunia pendidikan.
Dalam dunia pendidikan guru dituntut harus dapat membekali siswa agar tetap dapat bersaing di
abad 21 ini. Guru dapat membekali siswa dengan berbagai macam kemampuan yang dibutuhkan pada
abad ini. Salah satu kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat bersaing di abad 21 ini adalah kemampuan
pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah dapat dikembangkan oleh guru dalam proses
pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang dapat mengembangkan potensipotensi siswa secara menyeluruh dan terpadu (Anurrohman, 2014: 28). Salah satu mata pelajaran yang
dapat mengakomodasikan kemampuan pemecahan masalah adalah mata pelajaran matematika. Menurut
Susanto (2014: 183) melalui pembelajaran matematika siswa dapat belajar bernalar secara kritis, kreatif,
dan aktif. Sehingga pembelajaran matematika mampu memberikan dampak yang positif pada kemampuan
siswa dalam berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah.
Tujuan utama dari pembelajaran matematika adalah agar siswa terampil dalam menggunakan
berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari (Heruman, 2010: 2). Hal tersebut sesuai dengan
karakteristik dari materi pembelajaran matematika yang banyak berhubungan dengan permasalahan
sehari-hari yang dihadapi siswa. Pengintegrasian permasalahan sehari-hari dalam pembelajaran
matematika akan lebih memudahkan siswa dalam menerima dan memahami intisari dari materi yang
disampaikan guru sehingga tujuan utama dari pembelajaran matematika dapat tercapai dengan maksimal.
Penilaian kemampuan pemecahan masalah siswa dapat dilakukan guru melalui soal yang diberikan. Salah

126

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

satu jenis soal dalam pembelajaran matematika yang berhubungan erat dengan permasalahan sehari-hari
adalah soal cerita. Winarni (2011: 122) menyatakan soal cerita matematika adalah soal matematika yang
dinyatakan dengan kata-kata dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan soal
cerita siswa tidak hanya dintuntut untuk mengetahui jawaban akhir dari pertanyaan yang diberikan,
namun yang lebih penting siswa dapat mengetahui dan melaksanakan langkah-langkah yang digunakan
untuk menyelesaikan soal cerita tersebut dengan benar. Melalui langkah-langkah tersebut siswa dapat
mengembangkan proses berpikirnya sehingga siswa akan terbiasa untuk menyelesaikan permasalahan
yang dihadapinya.
Soal cerita matematika dapat diselesaikan dengan empat langkah utama yaitu memahami masalah,
merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan pemecahan masalah, dan menentukan kesimpulan.
Hasil beberapa studi menunjukkan masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
sal cerita matematika. Salah satunya adalah hasil penelitian dari Farida (2015) yang menunjukkan bahwa
siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita matematika yaitu kesulitan dalam
merumuskan kalimat matematika,menentukan rumus, kesalahan perhitungan, dan tidak dapat
menyimpulkan. Sedangkan hasil penelitian Mulyadi (2015) juga menunjukkan siswa mengalami kesulitan
dalam memahami masalah dan menentukan kesimpulan. Hasil penelitia lain yaitu penelitian Jupri (2016)
menunjukkan kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika dialami siswa pada langkah merencanakan
masalah dan berakibat pada kesalahan dalam merumuskan model dan kalimat matematika.
Kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita tersebut dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal terseut adalah model pembelajaran yang
digunakan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Sebagian besar guru masih menggunakan model
pembelajaran konvensional dimana model pembelajaran tersebut hanya berpusat pada guru dan tidak
dapat mengembangkan kemampuan siswa dengan maksimal. Maka dari itu perlu adanya perubahan dari
guru untuk menerapkan model pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah. Ada banyak sekali jenis
model pembeljaran yang berbasis pemecahan masalah salah satunya adalah model pembelajaran Problem
Based Learning atau yang biasa disingkat dengan PBL. Problem Based Learning adalah model
pembelajaran berbasis masalah yang menghasruskan siswa untuk dapat memecahkan masalah dengan
menggunakan langkah-langkah metode ilmiah (Suryani, 2012: 112). Pemilihan model pembelajaran
Problem Based Learning dalam upaya mengembangkan kemampuan menyelesaikan soal cerita
matematika siswa bukan tanpa alasan, hal terseut berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang
telah dilakukan. Salah satunya adalah hasil penelitian Rokhmawati (2016) yang menghasilkan kesimpulan
bahwa penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah pada siswa.
Penerapan Model pembelajaran Problem Based Learning pada pembelajaran matematika dapat
diintegrasikan dengan langkah Polya. Langkah Polya merupakan salah satu langkah pemecahan masalah
yang biasa digunakan pada matematika yang ditemukan oleh George Polya. Langkah Polya banyak
digunakan dalam pemecahan masalah matematika disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya fase yang
sederhana, aktifitas pada setiap fase cukup jelas, dan telah lazim digunakan dalam pemecahan masalah
matematika (Sukayasa, 2012: 48). Berdasarkan hasil penelitian Logoglu (2017), langkah pemecahan
masalah Polya dapat meningkatkan proses pemecahan masalah matematika siswa. Oleh karena itu, akan
sangat tepat apabila langkah Polya diintegrasikan ke dalam model pembelajaran Problem Based Learning
untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa utamanya kemampuan dalam menyelesaikan
soal cerita matematika.
METODE
Penelitian ini merupakan kajian pustaka (literature review) dengan menganalisa dan mengulas
berbagai macam sumber yang berasal dari jurnal internasional,jurnal nasional, dan buku-buku. Kajian
pustaka dilakukan untuk mengetahui bagaimana model pembelajaran Problem Based Learning dan
langkah Polya dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam
menyelesaikan soal cerita matematika. Berdasarkan hasil kajian pustaka, akan dapat ditentukan
bagaimana fase model pembelajaran Problem Based Learning berbasis langkah Polya yang dapat
diterapkan dalam proses pembelajaran matematika dan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam
menyelesaikan soal cerita matematika.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Problem Based Learning dalam Pembelajaran Soal Cerita Matematika
Problem Based Learing adalah serangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses
penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah (Sanjaya, 2014: 214). Model pembelajaran Problem
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Based Learning merupakan salah satu jenis model pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Model
pembelajaran Problem Based Learning dikategorikan sebagai model pembelajaran berbasis pemecahan
masalah karena model pembelajaran ini mengharuskan siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan
dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah sehingga siswa dapat belajar memecahkan masalah dengan
sistematis dan terencana. Nafiah (2014) menyatakan melalui penerapan model pembelajaran Problem
Based Learning siswa dapat memperoleh pengalaman dalam menangani masalah yang realistis dan
menekankan pada penggunaan komunikasi, kerjasama, dan sumber-sumber yang ada untuk merumuskan
ide dan mengembangkan keterampilan penalaran.
Model pembelajaran Problem Based Learning dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran
yang menekankan pemecahan masalah pada materi pembelajarannya. Salah satu mata pelajaran yang
menekankan pemecahan masalah adalah matematika dengan materi utama soal cerita matematika.
Karakteristik dari soal cerita yaitu mengangkat masalah sehari-hari yang dialami siswa untuk dipecahkan.
Sehingga dalam proses pembelajarannya guru perlu menerapkan model pembelajaran yang sesuai, salah
satunya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning. Beberap penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning efektif diterapkan dalam
materi pembelajaran soal cerita matematika. Penelitian Saputra (2015) menghasilkan kesimpulan model
pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian
Maarif (2015) juga menunjukkan kemampuan soal cerita matematika siswa dengan menggunakan
Problem Based Learning lebih baik dibandingkan dengan model CIRC. Penelitian Sari (2016)
menghasilkan salah satu kesimpulan yaitu kemampuan penyelesaian sal cerita matematika dengan metode
Problem Based Learning lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan penyelesaian soal cerita
matematika yang menggunakan metode kooperatif tipe Group Investigation. Sedangkan Penelitian
Astriani (2017) dan Sahyar (2017) menunjukkan hasil yang sama yaitu model pembelajaran Problem
Based Learning menghasilkan kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik dibandingkan dengan
model pembelajaran konvensional. Sama halnya dengan hasil penelitian Ariyanti (2017) yang
menghasilkan salah satu kesimpulan yaitu Problem Based Learning berdampak positif terhadap
kemampuan pemecahan masalah matematika. Penelitian lain yang dilakukan oleh Jasman,dkk (2018)
menghasilkan kesimpulan bahwa kemampuan menyelesaikan soal cerita dalam pembelajaran dengan
model pembelajaran berbasis masalah memberikan hasil yang signifikan.
Hasil penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa model pembelajaran Problem Based
Learning tepat digunakan dalam pembelajaran matematika. Karakteristik model pembelajaran Problem
Based Learning bersifat terbuka dimana melalui penerapan model pembelajaran tersebut siswa dapat
mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah dan berpikir kritis serta dapat membangun
pengetahuan yang baru (Hosnan, 2014: 298). Dalam penerapan model pembelajaran Problem Based
Learning guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan mediator yang bertugas menyediakan permasalahan
yang diperlukan siswa untuk mengkontruksi pengetahuan yang dibutuhkan. Menurut Suprijono (2012:
74) model pembelajaran Problem Based Learning dapat dilaksanakan dalam lima fase dengan sintak
pembelajaran sebagai berikut:
Tabel 1. Sintak Pembelajaran Berbasis Masalah
Fase
Perilaku Guru
Fase 1 : Memberikan orientasi tentang Guru menyampaikan tujuan pembelajaran,
permasalahannya kepada siswa
mendeskripsikan berbagai kebutuhan logistik
penting dan memotivasi siswa untuk terlibat
dalam kegiatan mengatasi masalah.
Fase 2 : Mengorganisasikan peserta didik Guru membantu siswa mendefinisikan dan
untuk meneliti
mengorganisasikan tugas-tugas belajar terkait
dengan permasalahannya.
Fase 3 : Membantu investigasi mandiri dan Guru mendorong siswa untuk mendapatkan
kelompok
informasi
yang
tepat,
melaksanakan
eksperimen, dan mencari penjelasan dan solusi.
Fase
4
:
Mengembangkan
dan Guru membantu siswa dalam merencanakan
mempresentasikan artefak dan exhibit
dan menyiapkan artefak-artefak yang tepat
seperti laporan, rekaman video, dan modelmodel, serta membantu mereka untuk
menyampaikan kepada orang lain.
Fase 5 : Menganalisis dan mengevaluasi Guru membantu siswa melakukan refleksi
proses mengatasi masalah
terhadap investigasinya dan proses-proses yang
mereka gunakan.
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Dari fase pembelajaran di atas dapat terlihat bahwa dalam proses pembelajaran guru hanya
bertindak sebagai fasilitator dan mendiator dan bukan merupakan satu-satunya sumber dalam
pembelajaran. Siswa diajak untuk mengeksplorasi kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan
permasalahan yang disedikaan oleh guru. Siswa dibebaskan untuk mencari informasi sebanyakbanyaknya dan melakukan eksperimen untuk mendapatkan solusi yang diperlukan. Fase model
pembelajaran Problem Based Learning tersebut akan tepat digunakan dalam materi pembelajaran yang
berdasarkan pada pemecahan masalah. Maka dari itu, model pembelajaran Problem Based Learning dapat
digunakan untuk memaksimalkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika.
Penerapan Langkah Polya dalam Pembelajaran Soal Cerita Matematika
Langkah Polya merupakan langkah pemecahan masalah yang dirumuskan oleh George Polya seorang
ilmuan matematika. Langkah Polya biasa digunakan dalam pemecahan masalah matematika, karena
langkah pemecahan masalah oleh Polya dapat mempermudah siswa dalam menyelesaikan suatu
permasalahan. Menurut Marlina (2013) melalui langkah Polya siswa akan terbiasa untuk mengerjakan
soal yang tidak hanya mengandalkan ingatan saja, namun siswa dapat mengaitkan dengan situasi nyata
yang dialaminya. Langkah Polya banyak digunakan dalam pembelajaran soal cerita matematika.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa langkah Poya efektif digunakan untuk mengembangkan
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Hasil penelitian Zaif, dkk (2013)
menghasilkan kesimpulan bahwa langkah Polya dapat digunakan untuk memecahkan pertanyaan
pemecahan maslah. Penelitian Marlina (2013) juga menunjukkan langkah pemecahan masalah Polya
dapat memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa
dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Sama halnya dengan hasil penelitian Ifanali (2014) yang
menghasilkan kesimpulan penerapan langkah Polya dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
soal cerita matematika. Logoglu (2017) menemukan bahwa keberhasilan siswa dalam proses pemecahan
masalah matematika meningkat dengan penerapan langkah pemecahan masalah Polya secara akurat. Di
sisi lain penelitian Lee Chien I (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa pendekatan pengajaran dengan
metode Polya secara signifikan dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran matematika. Penelitian lain
yang dilakukan oleh Mustika (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa dengan menggunakan model Polya lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak
dikenai model Polya.
Hasil dari beberapa penelitian tersebut mengindikasikan bahwa langkah Polya tepat digunakan
dalam pembelajaran dengan materi yang berbasis pemecahan masalah, salah satunya materi tentang soal
cerita matematika. Penerapan langkah Polya mengharuskan siswa untuk berpkir secara analitis sehingga
menyebabkan hasil pemecahan masalah menjadi lebih efisien (Gopinath, 2017). Selain itu menurut
Apryanti, dkk (2015) langkah Polya memiliki kelebihan yaitu membuat siswa lebih berhati-hati dalam
mengenali tahap-tahap proses pemecahan masalah,dan dapat membantu siswa untuk mengorganisasikan
usahanya dalam memecahkan suatu permasalahan. Kaitannya dengan soal cerita matematika, langkah
Polya memiliki langkah yang hampir sama dengan langkah penyelesaian soal cerita matematika. Langkah
Polya terdiri dari empat langkah, sementara langkah penyelesaian soal cerita matematika juga terdiri dari
empat langkah. Namun ada sedikit perbedaan pada kedua langkah tersebut. Sintak dari langkah Polya dan
langkah penyelesaian soal cerita matematika sebagai berikut:
Tabel 2. Sintaks Langkah Polya dan Langkah Penyelesaian Soal Cerita Matematika
Langkah Polya
Langkah Penyelesaian Soal Cerita
Matematika
Memahami masalah
Memahami permasalahan dalam soal
Menyusun rencana
Merencanakan pemecahan masalah
Melaksanakan rencana
Melaksanakan pemecahan masalah
Memeriksa kembali
Menentukan kesimpulan jawaban
Tabel di atas menunjukkan bahwa langkah Polya dan langkah penyelesaian soal cerita matematika
cenderung sama. Pada langkah pertama siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dan apa yang
ditanyakan dalam soal. Sedangkan pada langkah kedua siswa dapat merumuskan model matematika dan
menentukan rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya pada langkah
ketiga siswa melakukan komputasi atau perhitungan dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan
sebelumnya. Perbedaan terlihat hanya pada langkah keempat, pada langkah Polya langkah keempat siswa
hanya diharuskan untuk mengecek kembali hasil penghitungan yang telah dilakukan,seementara pada
langkah soal cerita matematika siswa diharuskan untuk menentukan kesimpulan dari jawaban yang sudah
didapatkan. Walaupun terdapat sedikit perbedaan, namun pada intinya langkah Polya dan langkah
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penyelesaian cerita matematika hampir sama sehingga langkah Polya sangat tepat apabila digunakan
sebagai salah satu metode untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika
siswa.
KESIMPULAN DAN SARAN
Problem Based Learning dan langkah Polya merupakan model pembelajaran berbasis pemecahan
masalah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Kedua model dan metode tersebut tepat
diterapkan dalam pembelajaran matematika dikarenakan sebagian besar materi dalam pembelajaran
merupakan materi yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Salah satu materi pembelajaran
matematika yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari adalah soal cerita matematika. Beberapa
hasil penelitian sebelumnya sudah menunjukkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning
dan langkah Polya mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa,
utamanya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Maka dari itu, akan lebih baik
apabila langkah Polya diintegrasikan ke dalam model pembelajaran Problem Based Learning.
Pengintegrasian langkah Polya dalam model pembelajaran Problem Based Learning bertujuan untuk
memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Hal tersebut berdasarkan pada hasil
kajian pustaka yang menunjukkan bahwa langkah Polya mempunyai sintaks yang hampir sama dengan
langkah penyelesaian soal cerita matematika, selain itu hasil penelitian juga menunjukkan penerapan
langkah Polya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika.
Berdasarkan uraian tersebut dan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa pengintegrasian langkah Polya dalam model pembelajaran Problem Based Learning dapat
dterapkan dalam pembelajaran dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita
matematika siswa. Langkah Polya dapat diintegrasikan ke dalam salah satu fase model pembelajaran
Problem Based Learning yang tepat. Langkah Polya dapat diintegrasikan ke dalam fase investigasi,
dimana dalam fase tersebut siswa diharuskan untuk mencari informasi dan melakukan eksperimen untuk
mendapatkan soluasi dari permasalahannya. Maka dari itu, Problem Based Learning berbasis langkah
Polya dapat dilakukan dengan 5 tahap yaitu (1) orientasi permasalahan dengan menyuguhkan masalah
pada siswa, (2) mengorganisasikan siswa untuk meneliti dengan mengarahkan siswa menginvestigasi
permasalahan yang telah dimunculkan, (3) membantu investigasi mandiri dengan melakukan
penyelidikan pemecahan masalah dengan menggunakan langkah Polya, (4) mengembangkan dan
menyajikan hasil pemecahan masalah dengan mempresentasikan hasilpemecahan masalah yang telah
dilakukan, dan (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
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ABSTRAK
Dalam era destruptif yang menuntut individu pada segala generasi untuk terus memperbarui dan
menambah tingkat kemampuan pola pikir dalam menyikapi suatu permasalah yang terjadi di lingkungan
sekitar. Kemampuan yang dimaksud dengan mengajarkan individu dalam menyelesaikan persoalan yang
tengah terjadi dengan beberapa tahapan dan cara yang sesuai dengan karakteristik dalam berpikir tingkat
tinggi. Melalui pendidikan (pembelajaran) yang dapat menghasilkan dan mengarahkan siswa dalam
menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dapat membuat perkembangan individu (peserta
didik) untuk mampu dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada di masa sekarang dan yang akan
datang. Permasalahan yang muncul kerap menjadi persoalan yang berkepanjangan jika tidak ditangani
dengan cara yang tepat. Sumber daya manusia adalah pemegang peran penting dalam usaha penyelesaian
persoalan yang tengah terjadi, maka dari itu pembentukan individu yang memiliki kemauan kuat dalam
selalu memperbarui pola pikir harus selalu ditingkatkan.
Kata kunci: outdoor learning, pembelajaran IPA, kemampuan HOTS
PENDAHULUAN
Laju pertumbuhan yang tidak hanya di lingkungan sekitar tetapi juga pada taraf dunia membuat
adanya persaingan yang terjadi antar individu. Ada persaingan yang sehat ada juga yang tidak sehat.
Sebagai generasi yang dapat berpikir berdasarkan pikiran yang baik dan benar, dalam hal menyikapi
berbagai fenomena yang ada di beberapa tempat dari lingkungan sekitar hingga tempat tidak terjangkau,
dibutuhkan sebuah cara yang dapat menyikapi hal tersebut. Salah satu caranya dengan pendidikan.
Pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Dalam pendidikan jika
seseorang telah mendapatkan ilmu yang sesuai dengan tingkatan jalur pendidkan yang ditemph, bukan
berarti membuat orang tersebut untuk berhenti dalam mendapatkan lagi pengetahuan yang baru.
Pendidikan tidak hanya dapat menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang tahun dan klasifikasi yang
diberikan oleh pihak penyelenggara pendidikan, akan tetapi juga dapat meningkatkan kualitas dari
pendidikan tersebut. Di sisi lain juga dapat mencetak individu yang memiliki kualitas yang lebih baik dari
sebelum mengeyam pendidikan.
Dalam perkembangan yang disebut dengan era destruptif sebagai calon generasi yang mampu
berada di tengah-tengah arus tersebut dan yang mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk
hal-hal yang bermanfaat, infividu harus mempunyai suatu pola pikir yang tinggi. Sudah menjadi tugas
pendidik dalam mewujudkan generasi yang mampu melawan arus negatif akibat adanya pertumbuhan
yang semakin tak terduga. Dengan adanya peningkatan dari kemampuan berpikir yang semula masih
rendah menuju berpikir tingkat tinggi dibutuhkan juga bimbingan dari guru untuk mengasah kemampuan
tersebut. Mengasah kemampuan individu (peserta didik) untuk memiliki kemampuan dalam berpikir
tingkat tinggi, guru membutuhkan suatu cara yang inovatif yang dapat membantu dalam proses belajar
mengajar di sekolah. Karena dengan cara yang inovatif dapat membantu peserta didik dalam
mempertahan kualitas dan mutu dari dirinya.
Guru sebagai pendidik yang berada pada era milenia ini juga dituntut kemampuannya dalam hal
mengajar. Kemampuan yang dimaksud adalah dengan dapat memilah-milah penggunaan dari beragam
cara yang disajikan. Cara yang dimaksud disini berupa model, metode, teknik, strategi, pendekatan, dan
media pembelajaran. Ada banyak sekali variasi dari metode pembelajaran yang sudah ada sekarang ini,
salah satunya adalah outdoor learning. Outdoor Learning atau yang bisa disebut dengan pembelajaran di
luar kelas, mengajak siswa untuk belajar mengenai lingkungan sektitar yang tidak terdapat di dalam kelas.
Dengan mengajak keluar kelas, peserta didik diharapkan mampu menemukan persoalan dan
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membantunya dalam menumbuhkan kemampuan berpikir tinggi atau higher order thingking skills,
khususnya dalam pembelajaran IPA. Sebab dalam IPA sangat dibutuhkan kemampuan dalam menyikapi
berbagai persoalan yang ada dengan cara yang ilmiah.
METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini
menjelaskan bahwa peneliti menggali kejadian-kejadian yang dapat. dikategorikan yang bersifat
deskriptif. Dalam hal ini karena menggunakan teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan.
Studi kepustkaan adalah kegiatan untuk mengumpulkan beberapa referensi dari pengertian, konsep dan
informasi dari jurnal, buku, e-book atau sumber internet yang terpercaya. Dalam kegiatan studi
kepustakaan, setelah peneliti mendapat referensi dari berbagai sumber yang akurat dari berbagai ahli,
peneliti dengan menggunakan kata-kata sendiri merangkai kembali beberapa konsep dan pengertian yang
didapat menjadi sebuah simpulan yang sesuai dengan isi sumber yang didapatkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat membantu guru dalam menyampaikan materi
yang diajarkan, agar peserta didik dapat memahami, memanfaatkan, dan menerapkan dengan baik materi
yang telah diajarkan. Setelah penerapan dari materi yang dilakukan oleh peserta didik, ini dapat
menambah kualitas dan mutu dari peserta didik itu sendiri. Dengan begitu juga dapat mempengaruhi dari
cara pandang dan kemampuan berpikir peserta didik jika dihadapkan dalam suatu permasalahan. Oleh
karena itu, untuk meningkatkan tujuan tersebut, guru harus dapat memilah dengan cermat beberapa
metode pembelajaran yang sekarang ini sangat banyak dan beragam. Karena setiap metode ada yang
dapat digunakan untuk materi pada mata pelajaran yang ini atau tidak. Khususnya materi pada
pembelajaran IPA yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan ilmiah dalam menyelesaikan
persoalan.
Hakekat Outdoor Learning
Ada beberapa ciri dari outdoor learning, yaitu: (1) adanya kegiatan eksplorasi melalui discovery
dan inquiry; (2) adanya kegiatan prediksi berupa peramalan (prediksi), pengamatan, dan penjelasan; (3)
Adanya laporan untuk dikomunikasikan baik secara tertulis atau tidak; (4) Dirancang menyenangkan
untuk menumbuhkan minat dalam belajar peserta didik (Jakiatin Nisa, 2015: 4). Dalam pelaksanaan
pembelajaran outdoor learning dilaksanakan di luar kelas agar dapat menumbuhkan ide, wawasan, dan
pengetahuan tentang lingkungan sekitar peserta didik. Jadi guru merancang pembelajaran dengan
sedemikian kreatif agar siswa merasakan adanya perbedaan yang menyenangkan setelah melakukan
outdoor learning.
Pernyataan diatas sejalan dengan pendapat Sommerset dalam sebuah artikel yang isinya dapat
djelaskan sebagai berikutr:
Outdoor schooling as learning both about and in the community. The outdoors becomes a
natural extension of the indoor classroom. Children’s outdoor experiences build on and serve
to extend traditional indoor learning (Burriss, K. & Burriss, L., 2011: 1).
Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pembelajaran di luar ruangan sama seperti belajar tentang
berbagai hal dalam lingkungan. Pembelajaran di luar ruangan merupakan pengembangan dari belajar di
dalam kelas namun sifatnya alami. Pengalaman anak-anak dengan belajar dalam ruangan yang masih
tradisional. Penggunaan lingkungan sesuai sumber belajar sering membuat anak merasa senang dalam
belajar. Pemanfaatn lingkungan dapat mengembangkan keterampilan, seperti mengamati (dengan seluruh
indra), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasi, membuat tulisan, dan membuat
gambar atau diagram (Hamdani, 2011: 108).
Lebih lanjut, menurut Husamah (2013: 19), outdoor learning adalah metode pembelajaran sains
dengan melakukan petualangan di lingkungan sekitar dengan disertasi pengamatan secara teliti yang
hasilnya dicatat ke dalam lembar kerja pengamatan. Hal tersebut mengakibatkan pembelajaran lebih
bermakna dan juga mengakibatkan siswa lebih termotivasi untuk mempelajari pembelajaran IPA.
Program pembelajaran outdoor memberikan kesempatan kepada siswa secara aktif untuk terlibat dalam
seluruh kegiatan yang dilakukan. Dengan langsung terlibat pada aktivitas, siswa akan segera mendapat
feed back (umpan balik) tentang manfaat dari kegiatan outdoor leraning yang telah dilakukan.
Menurut Sudjana dan Rivai (Husamah, 2013: 25) memaparkan banyak manfaat yang dapat
diperoleh dari kegiatan pembelajaran di luar kelas yang dengan lingkungan sebagai sumber belajar, antara
lain: (1) kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan peserta didik duduk berjam-jam,
sehingga motivasi belajar peserta didik akan lebih tinggi; (2) hakekat belajar akan lebih bermakna sebab
peserta didik dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alam;, (3) bahan-

133

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual, sehingga kebenarannya akurat; (4) kegiatan
belajar peserta didik lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara
seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta, dan
sebagainya; (5) sumber belajar lebih kaya, sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa beraneka ragam
seperti lingkungan social, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan sebagainya; (6) peserta didik dapat
memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat
membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan membentuk sekitarmya, serta dapat memupuk
cinta lingkungan.
Secara umum, tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui aktivitas belajar di luar kelas dapat
dijelaskan sebagai berikut (Adelia Vera, 2012: 21):
1. Mengarahkan anak untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka dengan seluas-luasnya di
alam terbuka. Selain itu juga memberikan ruang kepada mereka untuk mengembangkan inisiatif
personal mereka.
2. Kegiatan pembelajaran di luar kelas bertujuan menyediakan latar (setting) yang berarti bagi
pembentukan sikap dan mental anak.
3. Meningkatkan kesadaran, apresiasi, dan pemahaman anak terhadap lingkungan sekitarnya, serta cara
mereka bisa membangun hubungan baik dengan alam.
4. Membantu mengembangkan segala potensi setiap anak agar menjadi manusia yang memiliki
perkembangan jiwa, raga, dan semangat yang sempurna.
5. Memberikan konteks dalam proses pengenalan berkehidupan sosial dalam tataran praktik (kenyataan
di lapangan).
6. Menunjang keterampilan dan ketertarikan anak.
7. Menciptakan kesadaran dan pemahaman anak cara menghargai alam dan lingkungan.
8. Mengenal berbagai kegiatan di luar kelas yang dapat membuat pembelajaran lebi kreatif.
9. Memberikan kesempatan yang unik bagi anak untuk perubahan perilaku melalui penataan latar pada
kegiatan luar kelas.
10. Memberikan kontribusi penting dalam rangka membantu mengembangkan hubungan guru dan anak.
11. Menyediakan waktu seluas-luasnya bagi anak untuk belajar dari pengalaman langsung melalui
implementasi bebas kurikulum sekolah di berbagai era.
12. Memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan komunitas sekitar untuk
pendidikan.
13. Agar anak dapat memahami secara optimal seluruh bidang pengembangan pelajaran.
Hammerman dalam bukunya yang berjudul ―Teaching in The Outdoors‖ yang isinya adalah
sebagai berikut:
That the purpose of outdoor education is to enrich, vitalize and complement content areas of
the school curriculum by means of firsthand observation and direct experience outside the
classroom. Classroom instruction often deals with abstract ideas and non-real world
experiences. Outdoor education allows students who in today’s world are often limited in their
opportunities to interact with the natural world, a chance to do so in meaningful ways.
Penjelasan dari Hammerman dalam Dennis Eaton (1998: 8) memiliki penjelasan bahwa tujuan dari
pendidikan di luar ruangan adalah untuk memperkaya, menghidupkan, dan melengkapi area konten dari
kurikulum sekolah oleh pengamatan langsung yang pertama dan pengalaman langsung di luar kelas.
Instruksi kelas sering berurusan dengan ide-ide yang abstrak dan pengalaman dunia yang tidak nyata.
Pendidikan di luar ruangan memungkinkan peserta didik yang di dunia sekarang ini memiliki kesempatan
yang terbatas untuk berinteraksi dengan alam sekitar, serta kesempatan untuk melakukannya dengan cara
yang berarti.
Lokasi-lokasi yang dapat Digunakan untuk Outdoor Learning
Pemilihan tempat untuk dijadikan lokasi yang tepat dan strategis untuk pelaksanaan outdoor learning
diperlukan persiapan yang matang, agar dalam pelaksanaannya dapar berjalan efektif dan aman. Secara
umum menurut Vera (2012: 83), ada dua lokasi yang bisa digunakan sebagai tempat belajar di luar kelas,
yaitu:
1. Lingkungan di Dalam Sekolah
Lokasi pertama yang bisa dipilih sebagai tempat belajar-mengajar di luar kelas adalah
lingkungan di dalam sekolah. Adapun bagian-bagian lingkungan sekolah yang dapat menjadi
sumber inspirasi kegiatan belajar mengajar di luar kelas adalah halaman sekolah, taman bunga di
sekolah, pohon-pohon yang ada di halaman sekolah (termasuk lokasi di bawah pohon), halaman
belakang sekolah, lapangan sekolah, koperasi sekolah, dan kolam yang ada di area sekolah.
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2.

Lingkungan di Luar Sekolah
Lokasi kedua yang dapat dipilih sebagai tempat belajar mengajar di luar kelas adalah lingkungan di
luar sekolah. Berbeda dengan lingkungan di dalam sekolah, lingkungan di luar area sekolah (di luar
pekarangan sekolah). Adapun objek-objek lingkungan di luar sekolah yang bisa dikunjungi untuk
pembelajaran di luar kelas, diantaranya: persawahan, kebun binatang, museum, perusahaan, sungai,
laut, perkebunan, danau, rumah ibadah, panti asuhan anak yatim, panti jompo, warung, pasar,
pemukiman penduduk, kandang hewan, taman, hutan, cagar alam, objek pariwisata, dan jembatan.
Langkah-langkah Penggunaan Outdoor Learning
Kegiatan pembelajaran yang baik dan kondusif harus memiliki perencanaan yang matang agar
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan tepat sasaran dalam kegiatan outdoor learning.
Menurut Adelia Vera (2012), langkah-langkah dalam penggunaan outdoor learning dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Guru menciptakan kegiatan belajar seperti tujuan belajar, apa yang harus dipelajari.
2. Menentukan lokasi yang akan digunakan dalam kegiatan outdoor learning dan disesuaikan dengan
materi pembelajaran yang akan diajarkan.
3. Guru harus memberikan keteladanan bagi siswa.
4. Guru harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, misalnya melalui kegiatan bermain,
menjelajah, rekreasi, meneliti, observasi, dan sebagainya.
5. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bisa membawa kegembiraan.
6. Guru harus mendorong anak mempelajari sesuatu yang mereka peroleh melalui benda-benda yang
ada di sekitar.
7. Guru harus menciptakan hubungan yang baik dengan peserta didik.
8. Guru memberikan peluang kepada anak untuk membangun pengetahuannya melalui benda-benda
yang bersifat konkret yang ada di alam sekitar sesuai dengan materi pelajaran, situasi, dan
kenyataan.
9. Guru menerapkan 8 kunci keunggulan.
10. Guru harus berorientasi pada acuan atau patokan, ketuntasan belajar, dan metode penelitian.
Hakekat Pembelajaran IPA
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data
dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala
yang dapat dipercaya (Trianto, 2011: 151). Ada tiga kemampuan dalam IPA, yaitu: 1) kemampuan untuk
mengetahui hal yang diamati; 2) kemampuan untuk memprediksi hal lain yang belum diamati, dan 3)
kemampuan untuk menguji tindak lanjut hasil eksperimen, serta dikembangkannya sikap ilmiah.
Pembelajaran menurut Sagala adalah membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan
maupu teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan, pembelajaran merupakan
komunikasi dua arah (2009: 61). Ada beberapa komponen dalam pembelajaran, diantaranya: 1) tujuan
pembelajaran; 2) peserta didik; 3) pendidik; 4) materi atau bahan ajar; 5) kegiatan pembelajaran; 6)
metode, model, strategi, pendekatan, teknik, media atau alat pembelajaran; 7) sumber belajar; 8) evaluasi.
Jika beberapa komponen tersebut tidak lengkap, akan menghambat keberlangsungan dalam proses belajar
mengajar. Menurut pendapat Zachariades dalam Mohd Nazri Hassan dkk (2015, 625) bahwa:
The main goal of science education is to help students improve higher-order thingking skills to
help them face the challenges in their daily lives by improving cognitive skills such as critical
thingking, reasoning, reflective thingking, and science process skills.
Penjelasan yang dimaksud oleh Zachariades bahwa, tujuan utama pendidikan sains adalah
membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk membatu peserta didik
dalam menghadapi tantangan di kehidupan sehari-hari. Juga meningkatkan keterampilan kognitif seperti
pemikiran yang kritis, penalaran, pemikiran reflektif dan dalam keterampilan proses. Jadi pembelajaran
ipa adalah suatu kegiatan membelajarkan pengetahaun yang diperoleh dengan pengamatan, percobaan,
dan pengambilan data yang berhubugan dengan alam sekitar.
Cakupan yang terdapat dalam IPA meliputi alam semesta keseluruhan, benda-benda yang ada di
permukaan bumi, di dalam perut bumi, dan di luar angkasa, baik yang dapat diamati secara indra. Oleh
karena itu secara umum IPA dapat dipahami sebagai ilmu kealaman, yaitu tentang dunia zat, baik
makhluk hidup maupun benda mati yang diamati. Secara umum, IPA dipahami sebagai ilmu yang lahir
dan berkembang lewat langkah-langkah observasi, perumumsan masalah, penyusunan hipotesis,
pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Dapat
pula melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk
ilmiah yang tersusun atas tiga komponen penting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara
univsersal menurut pendapat dari Prihartono Laksmi dalam Trianto (2011: 141).
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Hakekat Kemampuan Higher Order Thingking Skills (HOTS)
Menurut King, Goodson, dan Rohani (2004: 1) Higher Order Thingking Skill atau kemampuan
berpikir tingkat tinggi meliputi: berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Kemampuan
tersebut dapar terjadi jika individu ditempatkan pada suatu tempat dan keadaan dengan permasalahan
yang tidak familiar, tidak tentu, dan penu pertanyaan. Ini dapat mendorong individu dapat menumbuhkan
kemampuan berpikir tingkat tingkat dengan bantuan dari guru. Dalam mengembangkan kemampuan
berpikir tinggi pada peserta didik dibutuhkan peran guru dalam menumbuhkan dan membimbing agar
kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat muncul.
Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Yousef Abosalem (2016: 2) mengatakan bahwa:
Educator consider higher-order thingking skills as high order thingking that occurs when the
students obtains new knowledge and stores it in his memory, then this knowledge is correlates,
organized, or evaluated to achieve a specific purposes. The skills have to include sub-skills
such as analysis, synthesis, and evakuation, which are the highest levels in Blooms’s cognitive
taxonomy.
Penjelasan yang dimaksud oleh Yousef Abosalem dalam artikelnya bahwa, pendidik penganggap
keterampilan berpikir tingkat tinggi sama tingginya dengan urutan pemikiran yang terjadi, ketika peserta
didik mendapatkan pengetahuan yang baru dan menyimpannya dalam ingatan peserta didik tersebut.
Maka pengetahuan ini berkorelasi, terorganisir, atau dievaluasi untuk mencapai tujuan yang spesifik.
Keterampilan ini harus mencakup sub-keterampilan seperti analisis, sintesis, dan evaluasi yang
merupakan tingkatan tertinggi dalam taksonomi kognitif Bloom.
Penelitian yang dilakukan oleh L.B Resnick pada tahun 1987 (Yee Mei Heong dkk, 2011: 121)
memaparkan tentang kemampuan dalam higher order thingking skillsi sebagai berikut:
Higher order thinking skills is an important aspect in teaching and learning. Thinking skills
are fundamental in educational process. A person thought can affect the ability of learning,
speed and effectiveness of learning. Therefore, thinking skills is associated with learning
process. Students who are trained to think demonstrate a positive impact on the development of
their education. The findings of Resnick’s studies have reported an improvement in reading
comprehension and the average grades, therefore an increase in the settlement of problems of
Mathematics and Science which have undergone a training program to think.
Kutipan yang dimaksud Resnick menjelaskan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi
merupakan aspek penting dalam mengajar dan belajar. Keterampilan berpikir sangat penting pada proses
pendidikan. Pikiran seseorang dapat mempengaruhi kemampuan, kecepatan, dan efektivitas
pembelajaran. Karena itu, kecakapan berpikir dikaitkan dengan proses belajar. Peserta didik yang terlatih
untuk berpikir dapat menunjukkan dampak posifit pada pengembangan pendidikan mereka. Temuan
Resnick dalam penelitiannya, melaporkan peningkatan dalam membaca pemahaman dan nilai rata-rata.
Oleh karena itu, peningkatan dalam penyelesaian masalah di matematika dan sains telah menjalani sebuah
program pelatihan untuk berpikir.
Keterampilan berpikir tingkat tinggi menurut Resnick (1987: 2) dapat dijelaskan sebagai berikut
berdasarkan mempertimbangkan ciri utamanya:
1. Kemampuan berpikir tingkat tinggi tidak bersifat algoritmik, yaitu jalur tindakannya tidak
ditentukan sepenuhnya diawal.
2. Kemampuan berpikir tingkat tinggi cenderung
3. Kemamouan berpikir tingkat tinggi sering menghasilkan banyak solusi, masing-masing dengan
kekurangan dan kelebihan, lebih dari solusi yang unik.
4. Kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi penilaian bernuansa dan interpretasi.
5. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk aplikasi dari banyak kriteria yang terkadang
bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
6. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk ketidakpastian, tidak semua tugas yang dikenakan bisa
dikenali.
7. Kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi proses berpikir dari diri sendiri.
8. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk penerapan makna. Menemukan struktur dari gangguan
yang nyata.
9. Kemampuan berpikir tingkat tinggi memerlukan kerja keras. Membutuhkan pekerjaan mental yang
cukup besar yang terlibat dalam jenis elaborasi dan penilaian yang diperlukan.
Menumbuhkan Kemampuan Kemampuan Higher Order Thingking Skills (HOTS) dalam
Pembelajaran IPA
Dalam usaha pendidik untuk menumbuhkan kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi
membutuhkan beberapa usaha dan ide dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Seperti pada
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penelitian yang dilakukan oleh Heong, et al (2011) yang menjelaskan bahwa kesulitan dalam
menghasilkan ide-ide yang dialami oleh peserta didik dapat menyebabkan siswa mengalami permasalaha
teknis saat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini merupakan sebuah faktor utama yang
mempengaruhi prestasi peserta didik. Oleh sebab itu, peserta didik perlu dibimbing untuk
mengembangkan kemampuan belajar menggunakan HOTS. Agar mampu mengatasi kesulitan dalam
menghasilkan ide-ide. HOTS menjadi hal yang sangat penting karena dapat membantu siswa dalam
menyelesaikan tugas. Sebagai upaya dalam menumbuhkan kemampuan HOTS, peserta didik memerlukan
bimbingan dari pendidik. Bimbingan yang diberikan bisa berupa melalui pengajaran konvensional,
lingkungan belajar atau tugas individu yang diberikan oleh guru.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Murphy, C., Bianchi, L., McCullagh, J dan Kerr, K. (2013)
mengungkapkan pengaruh dari pengembangan keterampilan berpikir melalui ilmu pengetahuan di
sekolah adalah upaya untuk meningkatkan ketertarikan dan motivasi peserta didik, juga rasa ingin tahu
akan sebuah kejadian atau fenomena, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan
pemahaman melalui observasi, mendorong pengembangan konsep ilmiah dengan mengaitkan
pengetahuan yang didapatkan peserta didik di sekolah dengan yang peserta didik dapatkan dalam kegiatan
sehari-hari.
Menurut Liu, T.-Y., Tan, T.-H.,& Chu, Y.-L.”… effective teaching is a teaching that provides
opportunities for self-study or conduct their own activities. Outdoor learning is very rewarding because
students come face-to-face with the core of the problem so students are quicker to grasp and understand
the meaning of the learning objectives the classroom” (2009). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa
pengajaran yang efektif adalah ajaran yang memberikan kesempatan untuk belajar mandiri atau
melakukan kegiatan mereka sendiri. Belajar di luar ruangan sangat bermanfaat Karena peserta didik
berhadapan langsung dengan inti masalah, sehingga peserta didik lebih cepat memahami dan memahami
arti dari tujuan pembelajaran di luar kelas.
Pendapat lain dikemukakan Lind KK dalam makalah yang disajikan di Forum on Early Childhood
Science, Mathematics, and Tecnology Education di Washington yang berisi tentang:
During early childhood, children acquire fundamental concepts through active involvement
with the environment. Science content can be introduced effectively into naturalistic, informal,
or structured learning experiences. Places other than classrooms are activity based,
integrative and stimulating learning environments that provide children with emotional
experiences and chances for working freely. Even if they are small, they allow children to
notice things belonging to nature more easily, restructure their emotions, gain information at
their own speed, try different learning styles and offer learning opportunities different from
those in classrooms. Outdoor spaces help children to develop skills related to the scientific
research process like making inferences, measuring and observing. In addition, objects
encountered there for the first time trigger learning new words.
Penjelasan yang dimaksud oleh Lind, bahwa selama masa kanak-kanak, anak-anak memperoleh
konsep dasar melalui keterlibatan aktif dengan lingkungan hidup. Konten sains dapat diperkenalkan
secara efektif ke dalam pembelajaran naturalistik, informal atau pengalaman yang terstruktur. Tempat
selain ruang kelas adalah aktivitas berbasis pembelajaran integratif dan merangsang lingkungan yang
dapat memberikan anak-anak dengan pengalaman yang emosional, serta peluang untuk bekerja dengan
bebas. Bahkan jika memang demikian, mereka memungkinkan anak-anak untuk memperhatikan hal-hal
milik alam dengan lebih mudah, merestrukturisasi emorsi mereka, memperoleh informasi dengan
kecepatan mereka sendiri, mencoba gaya belajar yang berbeda, dan menawarkan kesempatan belajar yang
berbeda dari mereka saat di ruang kelas. Ruang terbuka membantu anak-anak untuk mengembangkan
keterampilan yang terkait dengan proses penelitian ilmiah, seperti membuat kesimpulan, mengukur dan
mengamati. Selain itu, benda yang ditemui di luar kelas dapat mengenalkan pertama kali untuk belajar
kata-kata yang baru.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat diberikan oleh guru kepada peserta didik dapat
melatih mereka untuk mengembangkan pola pikir yang setingkat lebih tinggi sesuai dengan jenjang
pendidikan. Ini memberikan manfaat jika suatu saat dihadapkan pada fenomena atau persoalan yang
belum pernah mereka temui dan membutuhkan penyelesaian yang sesuai dengan cara tepat efektif.
Merupakan tugas pendidik dalam menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi yang pasti dimiliki oleh setiap peserta didik, tinggal bagaimana pendidik untuk
mendorong kemampuan dan keinginan dari diri peserta didik.
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Berbagai metode pembelajaran yang sekarang ini telah ada dan bermunculan, membuat pendidik
harus pintar memilah agar sesuai dengan materi, keadaan, dan lingkungan belajar peserta didik yang akan
diberikan. Sesuai dengan tujuan dari menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat, pemilihan outdoor
learning sebagai metode pembelajaran sesuai. Prinsip outdoor learning yang mengajak peserta didik ke
luar kelas dengan mengamati lingkungan sekitar akan membantu mereka untuk menemukan hal-hal yang
belum pernah mereka temui. Bisa dengan mengajak ke tempat-tempat di luar sekolah, seperti sawah,
museum, kebun binatang, gunung, pasar, kolam, dan sebagainya yang sesuai dengan materi akan
membuka wawasan dan pengetahuan yang nyata daripada hanya belajar melalui buku pegangan. Buku
pegangan memang penting karena itu sebagai pendamping, tetapi siswa hanya dapat berpikir secara
abstrak saja dan bukan secara nyata dan visual yang dapat dibuktikan keberadaannya.
Outdoor learning membutuhkan pendampingan dan bimbingan dari pendidik serta dibantu juga
dengan orang tua wali murid atau guru pendamping lain. Walaupun pemilihan tempat yang akan
dijadikan sarana pembelajaran di luar ruangan sudah dilakukan dengan persiapan yang matang agar tidak
membahayakan peserta didik juga, tetapi dengan pemantauan dari pendidik dan orang tua wali murid atau
guru pendamping lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginka terjadi.
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ABSTRAK
Pembelajaran matematika didalam kelas diperlukan inovasi dan kreativitas guru. Hendaknya
pembelajaran yang berlangsung dapat mengembangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik.
Salah satunya model Pembelajaran Visual Auditory Kinestetik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui pengaruh keaktifan siswa pada pembelajaran Visual Auditory Kinestetik terhadap pemahaman
konsep. Penelitian ini dilakukan pada MI NU TBS Kudus pada kelas V. Hasil analisis data diperoleh
kesimpulan bahwa: (1) Keaktifan siswa menggunakan model Pembelajaran Visual Auditory Kinestetik
mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematika ditunjukkan dengan nilai koefisien (R) =
0,825 yang memiliki koefisien determinasi (R Square) = 0,681 = 68,1%. Sedangkan hasil uji regresi
ditunjukkan dengan uji ANOVA yang menghasilkan pengujian Fhitung = 40,58 dengan nilai sig=0,000
sehingga nilai sig= 0,000 < α = 0,05 dengan demikian koefisien korelasi untuk persoalan diatas signifikan
dengan besar pengaruh 68,1%. (2) Pengaruh model pembelajaran Visual Auditory Kinestetik juga
ditunjukkan dengan kemampuan pemahaman konsep matematika pada pembelajaran dengan model
Visual Auditory Kinestetik dapat memenuhi KKM.
Kata kunci: Keaktifan siswa, Model Visual Auditory Kinestetik (VAK), Kemampuan Pemahaman Konsep.
PENDAHULUAN
Matematika diberikan pada jenjang pendidikan formal karena bertujuan agar setelah
pembelajaran matematika siswa memiliki pola piker yang logis, sistematis, kritis, dan penuh dengan
kecermatan. Namun, pada pembelajaran matematika di sekolah model pembelajaran yang digunakan guru
tidak sejalan dan tidak sesuai dengan perkembangan beripikir siswa terumata pada siswa di sekolah dasar
(SD). Masih ditemui di sekolah-sekolah guru menyampaikan materi terlalu monoton, tidak memahami
psikologi kognitif siswa sehingga materi matematika yang dianggap sebagai materi yang logis dan jelas
oleh para guru belum tentu dapat diterima dengan baik oleh orang yang mempelajarinya sehingga siswa
menganggap materi tidak masuk akal cenderung membingungkan.
Pengalaman belajar matematika akan dapat memberikan pengalaman yang bermakna apabila dalam
proses pembelajaran siswa memahami berbagai konsep untuk memecahkan masalah pada pelajaran
tersebut. Selain itu, pembelajaran matematika ditujukan agar konsep pembelajaran matematika yang
sudah diterima disekolah dapat digunakan siswa pada kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pembelajaran
matematika di Sekolah Dasar (SD) pada umumnya kurang diminati siswa. Hal ini dikarenakan pelajaran
matematika kurang efektif. Ketika diadakan evaluasi sering menunjukan hasil yang belum memuaskan
dan belum sesuai dengan harapan guru yang disebabkan siswa tidak memahami konsep dasar pada
matematika sehingga nilai KKM tidak terpenuhi. Pembelajaran matematika di sekolah dasar (SD) selama
ini belum melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan lebih cenderung ceramah sehingga siswa
menjadi bosan dalam pembelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu yang mempelajari konsepkonsep yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, pada usia anak SD yang masih berpikir konkret, perlu
inovasi Pembelajaran yang berupa pendekatan, model dan metode yang bervariasi inovatif, kreatif,
melibatkan siswa, dan mampu menyampaikan matematika yang bersifat abstrak melalui media atau alat
peraga yang bersifat konkret atau semacamnya. Dalam pembelajaran matematika masih ditemukan Guru
mengajar dengan metode ceramah sehingga siswa menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Siswa hanya
menerima pengetahuan dan siswa tidak aktif untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam menggali
pengetahuan mereka, sehingga berpengaruh pada rendahnya pemahaman konsep yang dicapai oleh siswa.
Jika hal ini diabaikan maka akan berpengaruh buruk pada pemahaman siswa bahkan miskonsepsi siswa.
Salah satu materi yang dibahas dalam matematika adalah pemahaman konsep dasar bangun
ruang. Soal yang diberikan dalam bentuk uraian. Pada observasi awal di MI NU TBS Kudus terlihat
bahwa siswa diberikan soal yang berupa gambar balok dan kubus yang digabungkan menjadi satu, soal
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tersebut mengintruksikan agar siswa menghitung jumlah volume kedua blok tersebut, namun banyak
siswa yang belum paham terhadap konsep bangun tersebut untuk menyelesaikan soal bangun ruang,
terlihat siswa belum memahami konsep dengan membedakan mana panjang, lebar dan tinggi. Dengan
demikian,diperlukan pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dalam melakukan aktivitas belajar
sehingga memahami konsep dasar matematika.
Peneliti menggunakan model pembelajaran model pembelajaran Visual Auditory Kinestetik,
karena pada pembelajaran ini siswa dilibatkan dalam tiga unsur yaitu gaya belajar yaitu multi-sensorik
yang berupa penglihatan, pendengaran dan gerakan. Dalam pembelajaran ini yang mana menggunakan
gaya belajar multi-sensorik menyarankan guru sebaiknya tidak hanya mendorong siswa untuk
menggunakan penglihatan, pendengaran dan gerakan saja tetapi juga berusaha mengkombinasikan semua
penglihatan, pendengaran dan gerakan untuk memberi kemampuan yang lebih besar dan menutupi
kekurangan yang dimiliki masing-masing siswa sehingga pembelajaran menyenangkan. Dengan suasana
yang menyenangkan maka siswa akan lebih aktif untuk belajar dan memudahkan memahami materi,
begitu juga akan merangsang kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa.
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi untuk
permasalahannya meliputi: 1) Mata pelajaran matematika dianggap sebagai matapelajaran yang
menakutkan sehingga kurang diminati siswa. (2) Siswa mengalami kesulitan karena tidak memahami
konsep yang telah diajarkan oleh guru sehingga banyak siswa yang tidak memenuhi KKM, (3) keaktifan
siswa masih rendah dalam pembelajaran. (4) Guru tidak memanfaatkan fasilitas yang tersedia karena guru
belum menggunakan model pembelajaran inovatif. Adapun rumusan masalah pada panelitian ini meliputi:
(1) Apakah ada pengaruh keaktifan siswa pada model pembelajaran Visual Auditory Kinestetik terhadap
pemahaman konsep matematika? (2) Apakah pemahaman konsep matematika siswa pada model
pembelajaran Visual Auditory Kinestetik dapat memenuhi KKM?. Hasil dari kegiatan penelitian ini
diharapkan secara teoritis dan praktis dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain secara teoritis
meliputi: (a) Sebagai suatu karya ilmiah yang diharapkan peneliti dapat memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan dalam perkembangan pengetahuan khususnya dalam dunia pendidikan. (b) Untuk
menambah referensi atau bahan acuan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang relevan. Sedangkan
manfaat secara praktis bagi guru yaitu guru dapat menjadikan sebagai model pembelajaran yang efektif
dan menyenangkan bagi siswa. Bagi siswa
penelitian ini bermanfaat siswa karena siswa dapat melakukan pembelajaran matematika dengan aktif dan
kreatif karena pembelajaran menarik mampu meningkatkan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik yang
dimiliki siswa terutama kemampuan pemahaman konsep matematika siswa.
METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian ekseperimen dengan menggunakan perlakuan atau
treatment. Desain penelitian ini menggunakan penelitian Pre Experimental design. Dikatakan Pre
eksperimental design karena desain ini ada variabel yang ikut berpengaruh pada bentuknya variabel
terikat. Desain penelitian yang digunakan adalah one-shot case study. Pada desain ini terdapat suatu
kelompok yang dipakai untuk penelitian diberi treatment kemudian diteliti hasilnya perlakuan dalah
sebagai variabel bebas dan hasilnya adalah sebagai variabel terikat. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah siswa kelas V MI NU TBS Kudus tahun ajaran 2017/2018. Populasi penelitian ini
berjumlah 21 siswa yang semua siswanya adalah laki-laki. Teknik pengumpulan data berupa tes,
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitian yang digunakan adalah lembar tes
pemahaman konsep, lembar observasi keaktifan siswa dan lembar studi dokumentasi.
Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi teknik analisi uji coba instrument yang terdiri
dari uji validitas, uji tingkat kesukaran, uji daya beda, dan uji reliabilitas. Sedangkan teknik analisi data
uang digunayan untu menguji hipotesi terdiri dari analisi uji regresi dan uji koefisien determinasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Alat ukur yang akan dianalisis dalam instrumen tes ini adalah lembar tes pemahaman konsep
yang sebelumnya dilakukan uji coba tes pemahaman konsep yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji daya
pembeda dan taraf kesukaran sehingga akan diperoleh soal valid yang digunakan sebagai soal tes
pemahaman konsep dalam penelitian. Uji validitas menggunakan rumus korelasi product momen. Butir
soal dikatakan valid apabila Thitung> 2.10. Hasil yang didapat dalam penelitian berdasarkan analisis uji
validitas soal pemahaman konsep dari 15 soal yang diberikan diperoleh 3 soal berkriteria tidak valid,
sedangkan yang memenuhi kriteria valid berjumlah 12 soal. Reliabilitas merupakan kepercayaan atau
keajegan sebuah instrumen. Uji realibilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Cronbach’s Alpha.
Berdasarkan uji reliabilitas sebesar 0,95 sehingga termasuk kategori sangat tinggi. Sedangakan hasil
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analisis daya beda intrumen diperoleh dari 15 butir soal terdapat 12 soal yang telah diujicobakan valid
dan, diperoleh 6 soal dengan kriteria jelek yaitu soal nomor 1,2,6,7,9, 10. Sedangkan 5 soal dengan
kriteria cukup yaitu soal nomor 3,5,8,11,12. Dan 1 soal dengan kriteria baik. Soal sebaiknya tidak terlalu
sukar dan tidak terlalu mudah pula. Hasil yang didapat dalam penelitian berdasarkan analisis uji coba
diperoleh 3 soal berkriteria mudah yaitu soal nomor 1,8 dan 9, serta 9 soal dengan kriteria cukup yaitu
soal nomor 2,3,5,6,7,10,11,12 dan 15.
Analisis data awal dilakukan sebelum pengujian analisis data akhir. Data awal yang diperoleh
dari nilai ulangan harian matematika yang pertama kelas V di semester gasal tahun ajaran 2017/2018.
Pengujian analisis data awal menggunakan uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas data penelitian
diperoleh Mean atau rata-rata 62,14 dengan simpangan baku 7,14; sig. sebanyak 0,20; α 0,05 dan L maks
0,13. Maka dapat disimpulkan sebaran data berdistribusi normal karena sig.= 0,20 > α = 0,05.
Sikap keaktifan siswa kelas V MI NU TBS Kudus setelah mendapat pelajaran memakai model
Kooperatif Learning jenis Visual Auditory Kinestetik berdampak positif. Hal ini terlihat ketika siswa
memperhatikan pembelajaran menggunakan model Visual Auditory Kinestetik , siswa mampu
mengemukakan pendapat, kemudian antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan siswa
dalam diskusi kelompok. Berikut Tabel prosentase indicator keaktifan siswa.
Tabel 1. Prosentase indikator keaktifan siswa
No
1
2
3
4
5

Indikator
Memperhatikan pembelajaran model
pembelajaran Visual Auditory Kinestetik
Mengemukakan pendapat
Antusias dalam mengikuti pembelajaran model
pembelajaran Visual Auditory Kinestetik
Mengerjakan tugas yang diberikan guru
Diskusi kelompok

Presentase
%
78%
70%
83%
85%
83%

Berdasarkan Tabel 1 indikator keaktifan siswa diperoleh data tertinggi 85% pada indikator siswa
mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dengan demikian keaktifan siswa pada pembelajaran Visual
Auditory Kinestetik mempengaruhi nilai pemahaman konsep matematika. Lebih jelasnya disajikan pada
diagram berikut.

Gambar 1. Grafik keaktifan siswa
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Sedangkan pada variabel kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada pembelajaran
Visual Auditory Kinestetik diperoleh hasil sebagai berikut. Perhatikan tabel 2 prosentase indicator
pemahaman konsep matematika siswa.
Tabel 2. Prosentase Indikator Pemahaman Konsep Matematika
No
1
2
3

Indikator
Diidentifikasi cirri rancangan dengan mengenal
tuntutan yang menentukan suatu rancangan
Mengidentifikasi konsep secara verbal dan tulisan
Merubah suatu konsepmewkili ke konsep lain

Presentase
%
86%
85%
66%

Berdasarkan tabel 4.10 indikator pemahaman konsep matematika diatas diperoleh presentase
tertinggi sebesar 86% takni pada indikator mengidentifikasi ciri rancangan dengan mengenal tuntutan
yang menentukan suatu rancangan. Siswa pada indikator ini tergolong tinggi, artinya siswa sudah mampu
dalam mengidentifikasi ciri-ciri bangun ruang, siswa mampu menentukan rancangan penyelesaian, dan
siswa sudah mampu mengenal konsep bangun ruang. Secara lebih jelasnya disajikan pada Grafik 2
berikut .

Grafik 2. Prosentase pemahaman konsep
Data akhir yang didapat dari hasil observasi keaktifan siswa yang dilakukan untuk mengetahui
keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung dan nilai pemahaman konsep matematika. Analisis
data akhir terdiri dari uji normalitas. Pada penelitian ini uji normalitas data akhir keaktifan siswa
dilakukan dengan menggunakan uji liliefors, dapat dijelaskan bahwa sebanyak 21 siswa memiliki jumlah
nilai 1285. Mean atau rata-rata 6,26 dengan simpangan baku 6,26; sig. sebanyak 0,20; α 0,05 dan L maks
0,12. Maka dapat disimpulkan sebaran data berdistribusi normal karena sig.= 0,20 > α = 0,05. Sedangkan
penelitian uji normalitas data akhir pemahaman konsep matematika dilakukan dengan menggunakan uji
liliefors. Hasil perhitungannya menyatakan bahwa sebanyak 21 siswa memiliki jumlah nilai 1735. Mean
atau rata-rata 82,61 dengan simpangan baku 7,32; sig. sebanyak 0,20; α 0,05 dan L maks 0,14. Maka dapat
disimpulkan sebaran data berdistribusi normal karena sig.= 0,20 > α = 0,05. Data hasil observasi
keaktifan siswa dan pemahaman konsep berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis.
Uji hipotesis dilakukan setelah melakukan uji normalitas. Pada penelitin ini uji berdistribusi
normal. Uji hipotesis yang meliputi uji hipotesis 1 dan uji hipotesis 2 yaitu Uji regresi linier sederhana
digunakan untuk menguji variabel keaktifan siswa mempengaruhi atau berhubungan dengan variabel
pemahaman konsep matematika. Dihasilkan nilai A= 23,58. Sedangkan B= 0,96 sehingga diperoleh
persamaan regresi Y 23,58 +0,96 x dengan dengan koefisien determinasi (R Square) = 0,68 = 68,1%.
Sedangkan nilai koefisien korelasi ditunjukkan uji ANOVA yang menghasilkan pengujian F hitung = 40,58
dengan nilai sig=0,00. Kriteria penggujiannya adalah jika nilai sig < α maka koefisien korelasi tersebut
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signifikan. Karena nilai sig = 0,00 < α = 0,05 maka koefisien korelasi untuk persoalan diatas signifikan
dengan besar pengaruh 68,1%. Maka terdapat pengaruh keaktifan siswa yang signifikasi terhadap model
pembelajaran kooperatif learning tipe Visual Auditory Kinestetik terhadap pemahaman konsep
matematika kelas V. Berdasarkan analisis data persamaan regresi Y = 23,58 +0,96 x dengan dengan
koefisien determinasi (R Square) = 0,68 = 68,1%, dapat dikatakan bahwa jika keaktifan siswa pada
pembelajaran dengan model Visual Auditory Kinestetik (VAK) bernilai 1 poin maka kemampuan
pemahaman matematika siswa akan berpengaruh sebesar 0,96 poin. Dan keaktifan siswa pada model
Visual Auditory Kinestetik (VAK) berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematika siswa sebesar
68,1 % artinya kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas V MI NU TBS Kudus sebesar
31,9% dipengaruhi oleh faktor lain.
Sedangkan pada uji hipotesis 2 menggunakan uji one sample t test. Uji ini digunakan untuk
menguji ketuntasan belajar individual rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematika. Dengan
tujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa pada kelas eksperimen yang telah
mendapatkan pembelajaran dengan model Tipe Visual Auditory Kinestetik sudah memenuhi Kriteria
Ketuntasan Minimal sebesar 70. Dihasilkan bahwa banyaknya data 21 siswa dengan rata-rata 82,61 dan
simpangan baku= 7,32; sedangkan pada output kedua, ditampilkan Test Value= 70 dengan nilai Thitung=
7,89 ; nilai Asymp (2-tailed)=0,00 < α maka Ha ditolak. Karena nilai nilai Asymp (2-tailed)= 0,00 < 0,05
maka Ho di terima, artinya rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas V dengan
menggunakan model Visual Auditory Kinestetik dapat memenuhi KKM.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka pembahasan mengenai pengaruh model pembelajaran
tipe visual auditory kinestetik terhadap keaktifan siswa dan pemahaman konsep matematika adalah Sikap
keaktifan pada siswa kelas V MI NU TBS Kudus setelah mendapat pembelajaran menggunakan model
Pembelajaran Visual Auditory Kinestetik berdampak positif. Hal ini terlihat ketika siswa memperhatikan
pembelajaran menggunakan model Visual Auditory Kinestetik, siswa mampu mengemukakan pendapat,
kemudian antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, keaktif siswa dalam mengerjakan tugas yang
diberikan guru dan juga diskusi dalam kelompok.
Indikator keaktifan siswa diperoleh data tertinggi 85% pada indikator siswa mengerjakan tugas
yang diberikan guru. Dengan demikian keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan penerapan Model
Pembelajaran Visual Auditory Kinestetik mempengaruhi nilai pemahaman konsep matematika.
Dibuktikan pada uji regresi linier sederhana. Dihasilkan nilai koeefisien (R) = 0,825 dengan koefisien
determinasi (R Square) = 0,681 = 68,1%. Sedangkan nilai koefisien korelasi ditunjukkan uji ANOVA
yang menghasilkan pengujian Fhitung = 40,58 dengan nilai sig=0,000. Kriteria penggujiannya adalah jika
nilai sig < α maka koefisien korelasi tersebut signifikan. Karena nilai sig = 0,000 < α = 0,05 maka
koefisien korelasi untuk persoalam diatas signifikan dengan besar pengaruh 68,1%. Maka terdapat
pengaruh keaktifan siswa yang signifikasi terhadap model pembelajaran Visual Auditory Kinestetik
terhadap pemahaman konsep matematika.
Presentase indikator keaktifan siswa yang tertinggi adalah mengerjakan tugas yang diberikan
guru. Sedangkan presentase indikator keaktifan siswa yang paling rendah adalah mengemukakan
pendapat. Akan tetapi secara keseluruhan presentase keaktifan siswa berpengaruh positif terhadap
pemahaman konsep matematika di kelas V MI NU TBS Kudus. Hasil penelitian yang diperoleh diperkuat
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ghufira, S. (2016) tentang pengaruh model pembelajaran
Visual Auditory Kinesthetic (VAK) terhadap aktivitas belajar tematik peserta didik kelas III SD Negeri 1
Haduyang tahun pelajaran 2015/2016. Metode penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan nontes dan mempunyai instrumen penelitian
berupa angket atau kuesioner yang sebelumnya telah diujikan dan dianalisis dengan validitas dan
reliabilitas, dan lembar observasi aktivitas belajar. Hasil penelitian Ghufira, S. (2016) menunjukkan
bahwa nilai rata-rata posttest kelas eksperimen 68,4 dengan kategori aktif, sedangkan hasil rata-rata
posttest kelas kontrol 57,2 dengan kategori cukup aktif. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh nilai sig (2
tailed) sebesar 0,029 (0,029 < 0,05) dapat diperoleh bahwa model pembelajaran VAK dapat
mempengaruhi aktivitas belajar tematik peserta didik. Hal ini berkaitan dengan pendapat Shoimin, A.
(2014: 226) yang menyatakan bahwa gaya belajar visual auditory dan kinestetik memberikan kesempatan
kepada siswa untuk belajar langsung dengan bebas menggunakan modalitas yang dimilikinya untuk
mencapai pemahaman dan pembelajaran yang efektif.
Adapun Ketuntasan pemahaman konsep matematika dengan menggunakan model Visual
Auditory Kinestetik mengenai materi bangun datar telah memenuhi ketuntasan belajar. Berikut indikator
pencapaian pemahaman konsep matematika. Indikator pemahaman konsep matematika diatas diperoleh
presentase tertinggi sebesar 86% dengan indikator mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dengan
mengenal syarat-syarat yang menentukan suatu konsep. Data tersebut telah dibuktikan pada uji t, dengan
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kriteria pengujian yang nilai Asymp (2-tailed)=0,000 <α maka Ha ditolak. Karena nilai nilai Asymp (2tailed)= 0,000 < 0,05 maka artinya rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas V
dengan menggunakan model Visual Auditory Kinestetik dapat memenuhi KKM dengan kata lain rata-rata
kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas V dengan menggunakan model Visual Auditory
Kinestetikdapat memenuhi KKM > 70. Rata-rata indikator pemahaman konsep yang tertinggi adalah
mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dengan syarat-syarat yang menentukan konsep. Sedangkan ratarata pemahaman konsep yang paling rendah adalah mengubah suatu bentuk representase ke bentuk yang
lain. Akan tetapi secara keseluruhan rata-rata pemahaman konsep matematika dapat memenuhi KKM di
kelas V MI NU TBS Kudus.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tes pemahaman konsep matematika menggunakan
model Visual Auditory Kinestetik rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas V
menggunakan model Visual Auditory Kinestetik dapat memenuhi KKM. Hasil penelitian yang diperoleh
diperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Rahayu, S dan Ana I (2017)
menyimpulkan bahwa rata- rata hasil belajar siswa yang diperoleh melalui penerapan pendekatan
konsektual dengan gaya belajar (VAK) Visual Auditory kinestetik lebih tinggi dari pada rata- rata hasil
belajar matematika yang diperoleh melalui pendekatan langsung. Selain itu, sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Ulia, N (2017) bahwa pemahaman konsep dapat ditingkatkan dengan adanya inovasi
pembelajaran. Hal ini juga sependapat dengan pendapat Heruman (2016;3) yang menyatakan bahwa
Pemahaman konsep merupakan pembelajaran terhadap suatu konsep yang baru, maka ketika siswa belum
pernah mempelajari konsep tersebut sama sekali. Pembelajaran penanaman baru sebagai konsep dasar
merupakan jembatan yang menghubungkan kemampuan kognitif yang kongkret dengan konsep baru yang
abstrak pada matematika sehingga media dapat digunakan untuk membantu pola pikir siswa.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh keaktifan siswa pada pembelajaran dengan model
visual auditory kinestetik (VAK) terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas V diperoleh
kesimpulan bahwa: (1) Terdapat pengaruh keaktifan siswa yang signifikasi pada model pembelajaran
Visual Auditory Kinestetik terhadap kemampuan pemahaman konsep mata pelajaran matematika siswa
kelas V SD.
6. Nilai kemampuan pemahaman konsep mata pelajaran matematika siswa kelas V dengan
menggunakan model Visual Auditory Kinestetik secara klasikal dan indivisual dapat memenuhi KKM
yakni 70.
Kesimpulan pada penelitian ini yaitu keaktifan siswa pada model Visual Auditory Kinestetik
(VAK) berpengaruh terhadap pemahaman konsep maple matematika pada siswa kelas V pada materi
bangun datar yang dilaksanakan di kelas V MI NU TBS Kudus, maka disarankan: (1) Guru sebaiknya
menggunalak model pembelajaran yang inovatid dan kreatif misalnya seperti model pembelajaran Visual
Auditory Kinestetik (VAK) untuk menghindari siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi dan
sebaiknya lebih meningkatkan kemampuan dalam pemahaman konsep pada pelajaran matematika karena
dengan menguasainya akan berpengaruh pada hasil belajar matematika yang optimal sehingga
terpenuhinya KKM dalam pembelajaran.(2) Guru sebaiknya selalu mengawasi aktivitas siswa supaya
siswa yang berkesulitan dapat langsung bertanya sehingga waktu dalam pembelajaran yang digunakan
lebih efisien.
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ABSTRAK
Pembelajaran di sekolah dasar dengan menggunakan kurikulum 2013 dengan menerapkan pendekatan
tematik integratif.Experiential Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang membuat siswa
belajar dengan mengalami sendiri apa yang di pelajarinya. Artikel ini akan mengkaji penerapan
Experiential Learning dalam pembelajaran menulis puisi di sekolah dasar.Metode yang digunakan dalam
penulisan artikel ini adalah analisis dan sintesis.Hasil dari analisis dan sintesis Experiential
Learningdalam belajar menulis puisi pesertadidik akan lebih mudah menuliskan ide dan gagasannya dari
pengalaman- pengalaman yang dialaminya.
Kata kunci: Menulis puisi, Experiential Learning
PENDAHULUAN
Perkembangan zaman yang sangat pesat juga harus diiringi peningkatan kualitas pendidikan.
Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dilakukan secara berkesinambungan dan sampai saat ini
masih terus dilaksanakan. Peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan demi tercapainya tujuan
pendidikan nasional, sebagaimana tujuan pendidikan nasional pada Undang-Undang nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan, Pendidikan nasional bertujuan membentuk
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat,
berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap
kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
Bukti adanya usaha dari pemerintah untuk meningkatkan sistem pendidikan nasional dengan
adanya revisi mengenai kurikulum yang berlaku baik di Sekolah Dasar maupun menengah. Kurikulum
yang berlaku di sekolah dasar saat ini merupakan kurikulum 2013 revisi.Kurikulum ini menerapkan
pendekatan pembelajaran tematik-terpadu. Sebagaimana disampaikan dalam Peraturan
Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pasal 11 Nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum
2013 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah sebagai berikut,
1. Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Dasar/Madrasah dilakukan dengan pendekatan
pembelajaran tematik-terpadu.
2. Pembelajaran tematik-terpadu merupakan muatan pembelajaran dalam mata pelajaran Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang diorganisasikan dalam tema-tema.
Pembelajaran tematik-terpadu ini dilaksanakan dengan menerapkan tema-tema yang
menghubungkan beberapa mata pelajaran didalamnya. Dalam penerapan pembelajarannya juga dilakukan
degan cara yang berbeda. Pembelajaran yang awalnya menggunakan model yang berpusat pada guru
(teacher centered) kini harus di desain berpusat pada siswa (student centered). Pembelajaran didesain
dengan melibatkan siswa secara aktif agar siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Asrohah dan
Kadir (2015: 24- 26) mengungkapkan bahwa pembelajaran tematik memiliki delapan karakteristik (1)
anak didik sebagai pusat pembelajaran; (2) memberikan pengalaman langsung; (3) menghilangkan bartas
pemisahan antar mata pelajaran; (4) fleksibel; (5) hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan
anak didik; (6) menggunakan prinsip PAKEM; (7) holistik dan (8) bermakna.
Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilaksanakan di sekolah dasar pembelajaran menulis
puisi yang ada saat ini (1) masih berpusat padaguru (teacher centered), peserta didik menjadi pasif dan
merasa bosan ketika pembelajaran; (2) peserta didik yang aktif cenderung membuat kegaduhan karena
tidak terlibat dalam pembelajaran; (3) desain pembelajaran yang masih monoton belum menyertakan
inovasi- inovasi baru. Pembelajaran didesain dengan metode ceramah yang sebagian besar guru masih
memandang pembelajaraan sebagai transfer ilmu. Padahal seharusnya peserta didik menyusun sendiri
pengetahuannya.
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Dari berbagai permasalahan yang ditemukan dilapangan, penulis tertarik untuk mengkaji
Experiential Learning yang akan diterapkan dalam pembelajaran menulis puisi dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.Experiential Learningyang mengutamakan peserta didik untuk
membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya secara langsung. Hal ini, jika
dikaitkan dengan karakteristik pembelajaran tematik terpadu sangat sesuai, karena pembelajaran ini
mengedepankan peserta didik dalam prosesnya sehingga akan memberikan pengalaman langsung kepada
peserta didik. Sifat pembelajaran yang luwes (fleksibel)yang lebih menekankan hubungan pengalaman
dan pengetahuan yang sudah dimiliki pesertadidik dengan hal-hal baru. Sedangkan dalam kebermaknaan
mempunyai konsep yang saling berhubungan antara pengetahuan dan pengalaman.Experiential Learning
yang mempunyai tujuan untuk untuk meningkatkan percaya diri pada peserta didik, melatih interaksi
sosial, mengubah struktur kognitif dan mengembangkan keterampilan peserta didik yang telah ada.Tujuan
tersebut sesuai dengan pembelajaran kurikulum 2013.Prinsip-prinsip pada Experiential Learning dengan
empat tahapan yang juga sesuai dengan kurikulum 2013.Langkah-langkah pembelajaraan pada
Experiential Learning yang menggambarkan pembelajaran aktif juga sangat sesuai.Pembelajaran menulis
puisi yang menbutuhkan pengalaman- pengalaman pada peserta didik untuk mengintegrasikan
pengetahuannya.
METODE
Kajian dalam artikel ini menggunakan metode analisis dan sintesis.Analisis didefinisikan sebagai
suatu metode yang langkahnya memecah suatu substansi menjadi bagian-bagian atau komponenkomponen atau unsur-unsur.Sedangkan sintesis adalah suatu metode yang menggabungkan bagian-bagian
atau komponen-komponen atau unsur-unsur yang terpisah menjadi suatu kesatuan yang berhubungan atau
utuh (Akhadiah dan Listyasari, 2011). Tahap analisis dengan membedakan dan mendiskriminasikan,
mendiagramkan, memilih, memisahkan, membagi-bagikan, mengilustrasikan, dan mengklasifikasikan
derbagai literature yang telah ditemukan. Kemudian pada tahap sintesis hal yang dapat dilakukan adalah
mengategorikan, mengombinasikan, menyusun, mengarang, menciptakan, mendesain, menjelaskan,
mengubah, mengorganisasi, merencanakan, menyusun kembali, menghubungkan, merevisi,
menyimpulkan, menceritakan, menuliskan, dan mengatur segala sesuatu yang telah diperoleh dari tahap
analisis.
PEMBAHASAN
Keberhasilan pembelajaran dapat dipengaruhi dari perencanaan proses pembelajaran. Seiring
perkembangan pengetahuan dan adanya perbaikan kurikulum yang berkesinambungan maka perlu adanya
kreativitas dari seorang pendidik untuk mendesain pembelajaran.Kurikulum yang diterapkan saat ini tidak
hanya menekankan pada hasil belajar.Namun sebaliknya pembelajaran menekankan proses dari pada
hasil. Experiential Learning merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan keadaan tersebut.
A. Pengertian Experiential Learning
Menurut Kolb (1984) Experiential Learning merupakan sebuah model holistik dari proses
pembelajaran di mana manusia belajar, tumbuh dan berkembang. Istilah Experiential Learning
dimaksud untuk menekankan sebuah pengalaman (experience) berperan penting dalam proses
pembelajaran dan membedakannya dari teori pembelajaran yang lain. Sedangkan Majid (2013: 93)
mendefinisikan bahwa Experiential Learning adalah suatu model proses belajar mengajar yang
mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya
secara langsung. Lebih lanjut, Majid mengungkapkan bahwa Experiential Learning menggunakan
pengalaman sebagai katalisator untuk menolong pembelajar mengembangkan kapasitas dan
kemampuannya dalam proses pembelajaran.
Sudjana (2005) mendefinisikan model Experiential Learning disusun dan dilaksanakan dari
hal-hal yang dimiliki oleh siswa.prinsip inipun berkaitan dengan pengalaman di dalam melaksanakan
tugas dan pekerjaan serta dalam cara-cara belajar yang biasa dilakukan oleh siswa.Handayani (2013:
27) mendefinisikanExperiential Learning adalah suatu metode proses belajar mengajar yang
mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya
secara langsung.
Hamalik (2001), menyatakan bahwa pembelajaran berdasarkan pengalaman memberikan
seperangkat atau serangkaian situasi belajar dalam bentuk keterlibatan pengalaman sesungguhnya
yang dirancang oleh guru.
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Experieltial Learning merupakan
pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik untuk membangun pengetahuan dan keterampilan
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melalui pengalamannya secara langsung yang sesungguhnya dirancang oleh guru. Dengan definisi
tersebut pembelajaran akan menjadi lebih bermakna.
B. Tujuan Experiential Learning
Tujuan pendidikan yang mendasari pembelajaran Experiential Learning menurut Hamalik
(2017: 212) adalah:
1. Untuk menambah rasa percaya diri dan kemampuan pelajar melalui partisipasi belajar aktif
(berlawanan dengan partisipasi pasif);
2. Untuk menciptakan interaksi social yang positif guna memperbaiki hubungan sosial dalam kelas.
Sedangkan menurut Majid (2013: 93) tujuan dari model Experiential Learning untuk
mempengaruhi murid dengan tiga cara yaitu:
1. Mengubah struktur kognitif peserta didik, dengan Experiential Learning peserta didik menyusun
pengetahuannya melalui sebuah pengalaman yang telah dimilikinya kemudian menyusun
menjadi konsep baru.
2. Mengubah sifat peserta didik, Experiential Learning menjadikan peserta didik memiliki rasa
ingin tahu yang tinggi dan lebih senang mendapatkan pengetahuan melalui proses penemuannya.
3. Memperluas keterampilan- keterampilan murid yang telah ada, kegiatan dalam Experiential
Learning akan mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran.
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan Experiential Learning mempunyai tujuan untuk
meningkatkan percaya diri pada peserta didik, melatih interaksi social, mengubah struktur kognitif
dan mengembangkan keterampilan peserta didik yang telah ada.
C. Prinsip- prinsip Experiential Learning
Prinsip Experiential Learningyaitu prinsip belajar sambil berbuat (learning by doing).
Peserta didik dapat memperoleh memperoleh lebih banyak pengalaman dengan cara keterlibatan
secara aktif dan personal, dibandingkan dengan belajar hanya dengan mendengarkan penjelasan guru.
Majid (2013: 94) mengungkapkan bahwa Experiential Learning adalah adalah suatu
proses dimana murid menyusun pengetahuan keterampilan dan nilai dari pengalaman. Adapun
prinsip dasar atau prosedur pembelajaran dalam Experiential Learning terdiri dari 4 tahapan, yaitu:
1. Tahap pengalaman nyata;
2. Tahap observasi refleksi;
3. Tahap konseptualisasi;
4. Tahap implementasi.
Dinamika model pembelajaran experiential learning menurut Kolb (1984):
Learners, if they are to be effective, need four different kinds of abilities- concrete experience
abilities (CE), reflective observation abilities (RO), abstract conceptualizing abilities (AC) and
active experimentation abilities (AE). That is they must be able to involve themselves fully,
openly and without bias in new experiences (CE). They must be able to reflect on and observe
their experiences from many perspectives (RO). They must be able to create concepts that
integrate their observations into logically sound theories (AC) and they must be able to use
these theories to make decisions and solve problems (AE).
Para pelajar, jika mereka ingin belajar dengan efektif, membutuhkan empat jenis
kemampuan yang berbedakemampuan pengalaman konkrit, kemampuan observasi yang efektif ,
kemampuan konseptual abstrakdan kemampuan eksperimen aktif. Itu mereka harus bisamelibatkan
diri mereka sepenuhnya, terbuka dan tanpa bias dalam pengalaman baru. Merekaharus dapat
mencerminkan dan mengamati pengalaman mereka dari berbagai perspektif. Mereka harus mampu
menciptakan konsep yang mengintegrasikan pengamatan merekadalam teori yang logis dan mereka
harus dapat menggunakan teori-teori ini untuk membuatnyakeputusan dan memecahkan masalah.
Dalam experiential learning ada 4 kemampuan yang harus dimiliki peserta didik, yaitu: (1)
concrete experience, peserta didik harus mampu melibatkan diri sepenuhnya dalam pengalaman baru;
(2) reflection observation, peserta didik mengamati dan merefleksikan pengalaman yang didapatnya
dari berbagai aspek; (3) abstract conceptualization, peserta didik menciptakan konsep-konsep yang
mengintegrasikan observasinya menjadi sebuah teori dengan menggunakan kemampuan berpikirnya;
(4) active experimentation, peserta didik menggunakan teori yang disusun dari pengalamannya untuk
memecahkan masalah- masalah dan mengambil keputusan dengan suatu tindakan.
Dari uraian diatas Experiential Learning mempunyai prinsip belajar sambil berbuat dengan
melibatkan kemampuan pengalaman konkrit, kemampuan observasi yang efektif, kemampuan
konseptual abstrakdan kemampuan eksperimen aktif.
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D. Langkah- langkah Experiential Learning
Pembelajaran merupakan proses untuk memperoleh pengetahuan. Untuk memperoleh
pengetahuan secara maksimal perlu adanya tahapan-tahapan yang dilakukan. Dalam Experiential
Learning ada empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu:
Concrete
Experience
Active
Experimental

Reflective
Observation
Abstract
Conceptualisation

Gambar 1. Kolb’s experiential learning cycle (Majid, 2013: 96)
Majid (2013: 96-97 ) menjelaskan siklus pembelajaran Experiential Learning sebagai berikut:
Tahap pengalaman konkret, peserta didikdisediakan stimulus yang mendorong mereka
melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas ini bisa juga berasal dari suatu pengalaman yang pernah
dialami sebelumnya.
2. Tahap refleksi observasi, peserta didik mengamati pengalaman dari aktivitas yang dilakukan
dengan menggunakan pancaindra maupun dengan menggunakan alat peraga. Selanjutnya peserta
didik diminta untuk mendiskripsikan kembali pengalaman yang diperolehnya,
mengkomunikasikan kembali dan belajar dari pengalaman tersebut.
3. Tahap penyusunan konsep abstrak, peserta didik mencari alasan dan hubungan timbak balik dari
pengalaman yang diperolehnya. Selanjutnya, peserta didik mulai mengkonseptualisasi suatu teori
atau model dari pengalaman yang diperoleh, dan mengintegrasikan dengan pengalaman
sebelumnya.
4. Tahap aplikasi (active experimentation), peserta didik mencoba merencanakan bagaimana
menguji model atau teori untuk menjelaskan pengalaman baru .pada tahap ini terjadi proses
belajar bermakna, karena pengalaman yang diperoleh peserta didik sebelumnya dapat diterapkan
pada pengalaman atau situasi problematika baru.
Hamalik (2017: 213) menyampaikan enam prosedur untuk mempersiapkan pengalaman
belajar ―sambil berbuat‖ bagi peserta didik adalah sebagai berikut:
1. Guru mempersiapkan rencana pengalaman belajar yang bersifat terbuka (open minded)
mengenai hasil yang potensial/ memiliki seperangkat hasil yang memiliki seperangkat hasil-hasil
alternative tertentu.
2. Guru memberikan rangsangan dan motivasi pengenalan terhadap pengalaman.
3. Peserta didik dapat bekerja secara individual/ secara kelompok berdasarkan pengalaman.
4. Peserta didik ditempatkan pada situasi-situasi nyata pemecahan masalah, bukan dalam situasi
pengganti.
5. Peserta didik berpartisipasi dengan aktif di dalam pengalaman yang tersedia, membuat
keputusan sendiri, dan menerima konsekuensi berdasarkan keputusan tersebut.
6. Keseluruhan kelas menyajikan pengalaman yang telah dipelajari sehubungan dengan pelajaran
tersebut. Untuk memperluas belajar dan pemahaman, guru mengadakan pembahasan meliputi
review dan analisis.
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah- langkah yang ada pada
Experiential Learning dapat menjadikan peserta didik aktif, untuk memperoleh pelajaran peserta
didik dapat mengkombinasikan berpikir dan mengamati, berbuat, dan apa yang dirasakan. Selain itu,
Experiential Learningmemberikan pembelajaran yang bermakna.
E. Experiential Learning untuk menulis puisi
Tarigan (2008: 22) mengemukakan bahwa menulis adalah menurunkan atau melukiskan
lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga
orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik itu. Sedangkan puisi menurut Waluyo (2005: 1)
1.
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adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan diberi irama dengan bunyi yang
padu dalam pemilihan kata-kata kias (imajinatif).Menulis puisi adalah suatu keterampilan berbahasa
dalam menuangkan ide, gagasan, pikirannya dalam bentuk bahasa tulis dengan memperhatikan
keterikatanpada unsur-unsur puisi.
Bahri (2012) dalam penelitiannya dilaksanakannya pembelajaran menulis puisi dengan
metode karya wisata pada siswa kelas VII-A MTs Wahid Hasyim Balung-Jember, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa metode karya wisata dapat meningkatkan kemampuan menulis kreatif
puisi.Sedangkan karya wisata sendiri merupakan salah satu pembelajaran berdasarkan pengalaman.
PenerapanExperiential Learning dalam menulis puisi dapat juga dipadukan dengan
penerapan metode kasus (case method) dapat dicontohkan sebagai berikut:
1. Pertama, guru menyediakan kasus yang berupa bacaan atau visual (pengalaman langsung).
Dalam pembelajaran puisi, misalnya peserta didik disediakan contoh puisi.
2. Kemudian tumbuhkan rasa ingin tahu (permasalahan) pada peserta didik mengenai kasus yang
disediakan sebelumnya. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi siswa akan semangat untuk belajar.
Bawalah peserta didik kekeadaan nyata misalnya suasana lingkungan sekolah.
3. Jawablah rasa ingin tahu peserta didik dengan memberikan langkah-langkah yang harus
dikerjakannya untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan.Sediakan petunjuk menulis puisi
dan lembar peserta didik.
4. Bentuklah kelompok, kemudian peserta didik mendiskusikan pengalaman yang diperolehnya.
Peserta didik berdiskusi mengenai apa yang diamati di lingkungan sekolah dan di sesuaikan
dengan langkah-langkah menulis puisi. Guru sebagaifasilitator mendengarkan, memberi
pertanyaan, memberi semangat, menganalisa, dan menilai. Selain itu guru mampu memfasilitasi
diskusi produktif tentang suatu kasus; dimulai dari awal, proses dan penyelesaian.
5. Peserta didik menyusun dan menerapkan hasil pengalamannya dalam menulis sebuah puisi.
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Experiential Learning dapat
memudahkan peserta didik dalam menulis puisi dan akan memberikan pembelajaran yang bermakna
pada siswa.
SIMPULAN DAN SARAN
Experieltial Learning merupakan pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik untuk
membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya secara langsung yang sesungguhnya
dirancang oleh guru. Dengan definisi tersebut pembelajaran akan menjadi lebih bermakna.
Experiential Learning mempunyai tujuan untuk meningkatkan percaya diri pada peserta didik,
melatih interaksi social, mengubah struktur kognitif dan mengembangkan keterampilan peserta didik
yang telah ada.
Experiential Learning mempunyai prinsip belajar sambil berbuat dengan melibatkan
kemampuan pengalaman konkrit, kemampuan observasi yang efektif, kemampuan konseptual abstrakdan
kemampuan eksperimen aktif.
Langkah- langkah yang ada pada Experiential Learning dapat menjadikan peserta didik aktif,
untuk memperoleh pelajaran peserta didik dapat mengkombinasikan berpikir dan mengamati, berbuat,
dan apa yang dirasakan. Selain itu, Experiential Learning memberikan pembelajaran yang bermakna.
Experiential Learning dapat memudahkan peserta didik dalam menulis puisi dan akan
memberikan pembelajaran yang bermakna pada siswa.
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ABSTRAK
Pelaksanaan kurikulum 2013 pada dasarnya diarahkan untuk mengembangkan semua potensi
yang dimiliki pebelajar agar mereka memiliki kompetensi (knowledge, skill dan attitude) secara utuh.
Namun, pada kenyataanya, terdapat banyak kendala yang dialami guru dan sekolah sebagai pelaku
implementasi kurikulum 2013. Problematika yang dialami guru dalam implementasi pembelajaran
tematik, tidak hanya secara konsep teorinya saja, tetapi pelaksanaan praktik di lapangan menjadi kendala
yang prioritas perlu diberikan alternative pemecahannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian ini
berupa observasi, wawancara, dokumentasi untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran
tematik di kelas V SDN Banyuajuh 1 Kamal-Madura. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa guru
kelas V SDN Banyuajuh 1 Kamal Bangkalan mengalami hambatan dalam perencanaan pembelajaran
tematik, pelaksanaan pembelajaran tematik, hingga penilaian pembelajaran tematik. Ketiga hal tersebut
sudah membudaya, sehingga menjadi kendala secara keseluruhan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah
tersebut. Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka disarankan agar Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota
Bangkalan mengadakan pelatihan teknis pembelajaran tematik. Selain itu guru kelas V harus berpedoman
pada: karakteristik pembelajaran tematik, silabus tematik, tingkat perkembangan siswa dan lingkungan
sekitar siswa.
Kata kunci: pembelajaran tematik, kurikulum 2013, siswa SD kelas III
PENDAHULUAN
Kurikulum dalam dimensi proses adalah realisasi ide dan rancangan kurikulum menjadi suatu
proses pembelajaran. Guru adalah tenaga kependidikan utama yang mengembangkan ide dan rancangan
tersebut menjadi proses pembelajaran. Pemahaman guru tentang kurikulum akan menentukan rancangan
Rencana Program Pembelajaran/RPP dan diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan pembelajaran
(Kemendikud, 2013)
Kurikulum merupakan salah satu unsur sumberdaya pendidikan yang memberikan kontribusi
signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Kurikulum 2013
didesain berdasarkan pada budaya dan karakter bangsa, berbasis peradaban, dan berbasis pada
kompetensi. Direktorat Pendidikan TK dan SD tahun 2000/2001(dalam Akbar, 2006) bahwa data hasil
pengukuran daya serap kurikulum siswa secara nasional oleh juga menunjukkan bahwa rata-rata daya
serap kurikulum secara nasional juga masih rendah, yaitu 5,1 untuk lima mata pelajaran.
Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan di SDN Banyuajuh 3 Kamal Madura, terdapat
beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Permasalahan
yang terjadi dapat diklasifikasikan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan. Dari
segi perencanaan dapat dilihat bahwa perangkat pembelajaran yang digunakan di SDN Banyuajuh 3,
secara keseluruhan sudah cukup baik, tetapi sedikit kendala berkaitan dengan penyusunan RPP tematik.
RPP tematik yang dirancang di SD tersebut masih belum sesuai dengan standar RPP kurikulum 2013.
Dari segi pelaksanaan, hambatan pelaksanaan ketika guru mengajar masih cenderung dilaksanakan secara
fragmented, pembelajaran tematik belum terlaksana secara penuh.
Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema
tertentu. Dalam pembahasannya tema itu ditinjau dari bebagai mata pelajaran. Sebagai contoh, tema ―Air‖
dapat ditinjau dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Pembelajaran tematik
menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum menawarkan kesempatan yang sangat
banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Unit yang tematik adalah epitome
dari seluruh bahasa pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk secara produktif menjawab pertanyaan
yang dimunculkan sendiri dan memuaskan rasa ingin tahu dengan penghayatan secara alamiah tentang
dunia di sekitar mereka (Trianto, 2009:79).
Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu tipe atau jenis daripada
model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran
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terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan
pengalaman bermakna kepada siswa (Depdiknas, 2003:5).
A. Strategi Pembelajaran Tematik
Strategi pembelajaran tematik lebih mengutamakan pengalaman belajar siswa, misalnya :
1. Bersahabat, menyenangkan, tetapi tetap bermakna bagi siswa;
2. Dalam menanamkan konsep atau pengetahuan dan keterampillan, siswa tidak harus di drill,
tetapi ia belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang
sudah dipahami. Bentuk pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran terpadu, dan
pembelajaranya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa (Depdiknas, 2003:22).
B. Ciri-ciri Pembelajaran Tematik
1. Berpusat pada siswa;
2. Memberikan pengalaman langsung pada siswa;
3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas;
4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam proses pembelajaran;
5. Bersifat fleksibel;
6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat, dan kebutuhan siswa (Depdiknas,
2003:22).
C. Prinsip-prinsip Pembelajaran Tematik
Menurut Trianto, 2009:84 bahwa secara umum prinsip-prinsip pembelajaran tematik dapat
diklasifikasikan menjadi: (1) prinsip penggalian tema; (2) pelaksanaan pengelolaan pembelajaran; (3)
prinsip evaluasi; (4) prinsip reaksi.
1. Prinsip Penggalian Tema
Prinsip penggalian merupakan prinsip utama (fokus) dalam pembelajaran tematik.
Artinya tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam
pembelajaran. Dengan demikian dalam penggalian tema tersebut hendaklah memperhatikan
beberapa persyaratan.
a. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk
memadukan banyak mata pelajaran;
b. Tema harus bermakna, maksudnya ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan
bekal untuk siswa untuk belajar selanjutnya;
c. Tema harus disesuaikan dengan tingkat psikologi anak;
d. Tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak;
e. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang otentik terjadi
dalam rentang waktu belajar;
f. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan
masyarakat (asas relevansi);
g. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar.
2. Prinsip Pelaksanaan
Pelaksanaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya
dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan
mediator dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, menurut Prabowo (dalam Trianto,
2010:23) , bahwa dalam proses pelaksanaan pembelajaran hendaklah guru dapat berlaku sebagai
berikut:
a. Guru hendaknya jangan sebagai single actor yang mendominasi pembicaraan dalam proses
belajar mengajar;
b. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang
menuntut adanya kerja sama kelompok;
c. Guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikir
dalam perencanaan.
3. Prinsip Evaluasi
Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Bagaimana suatu kerja
dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan evaluasi. Dalam hal ini maka dalam
melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran tematik, maka diperlukan beberapa langkah positif
antara lain:
a. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri (self evaluation/self
assessment) disamping bentuk evaluasi lainnya;
b. Guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai
berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai;
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c. Bersifat otentik;
d. Mencakup berbagai aspek;
e. Menggunakan alat evaluasi yang beragam;
f. Bersifat berkesinambungan.
4. Prinsip Reaksi
a. Terjadi keseimbangan antara pencapaian instructional effect dan nurturant effect;
b. Guru hendaknya memberikan reaksi atas reaksi siswa dalam semua kejadian.
D. Peran Tema dalam Pembelajaran Tematik
Peran Tema dalam pembelajaran tematik, antara lain :
1. Siswa mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu;
2. Siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran
dalam tema yang sama;
3. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan;
4. Kompetensi berbahasa bisa dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata pelajaran lain
dengan pengalaman sendiri;
5. Siswa lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema
yang jelas;
6. Siswa lebih bergairah belajar karena mereka bisa berkomunikasi dalam situasi yang nyata,
misalnya bertanya, bercerita, menulis deskripsi, menulis surat dan sebagaimana untuk
mengembangkan keterampilan berbahasa, sekaligus untuk mempelajari mata pelajaran lain;
7. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara dapat dipersiapkan
sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk
kegiatan remidial, pemantapan dan pengayaan (Depdiknas, 2003:23).
E. Keunggulan Pembelajaran Tematik
1. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat dan perkembangan serta kebutuhan
siswa;
2. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa;
3. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena berkesan dan bermakna;
4. Mengembangkan keterampilan berpikir siswa dengan permasalahan yang dihadapi.
F. Hal-hal Diperhatikan dalam Pembelajaran Tematik
Hal- hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik antara lain :
1. Pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih
bermakna dan utuh;
2. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan antara lain alokasi waktu
setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan;
3. Pilihlah tema yang terdekat dengan anak;
4. Lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai dari tema.
Berdasarkan paparan tersebut,peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran
tematik di SDN Banyuajuh 1 sebagai bentuk implementasi kurikulum 2013. Batasan masalah yang
diajukan dalam penelitian ini meliputi masalah dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pembelajaran tematik berdasarkan kurikulum 2013.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Bagdan dan Taylor
(dalam Ulfatin, 2004:3) mendefinisikan ―metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Sementara itu, jenis penelitian ini merupakan studi kasus karena subjek yang dikaji terbatas hanya
mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci tentang problematika Pembelajaran Tematik di Kelas V
Sekolah Dasar Di SDN Banyuajuh 3 Kamal-Madura sebagai bentuk implementasi kurikulum 2013.
Penelitian ini dilakukan di SDN Banyuajuh 3 Kamal, yakni salah satu SD negeri yang terletak di
kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Madura. Penentuan objek penelitian dilakukan dengan
pertimbangan SD tersebut menjadi salah satu SD inti di area kamal Madura. Sumber data antara lain guru
kelas V, Kepala Sekolah Kamal, beserta beberapa siswa kelas V SDN Banyuajuh 3 Kamal.
Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui (1) wawancara, (2) observasi, dan (5) dokumentasi.
Teknik analisis data dilakukan dengan (1) reduksi data yakni mengelompokan aspek-aspek berdasarkan
permasalahan penelitian, apakah termasuk focus masalah penelitian atau tidak, (2) penyajian data
Penyajian data ( display data ) dimasudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat
gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian., dan verifikasi mencari pola
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tema dan hubungan persamaan, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih
bersifat tentatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Problematika Pembelajaran tematik dalam implementasi kurikulum 2013 dari segi
perencanaan
1. Guru kelas V mengalami permasalahan dalam mengaitkan kompetensi dasar yang sesuai dengan
tema tersebut.
Meskipun buku teks kurikulum 2013, sudah ditetapkan dari pusat dengan tema yang
sudah ada. Dari hasil observasi, guru kelas V kurang mampu menganalisis setiap KD yang
terdapat pada kurikulum, sehingga ketika diminta menyusun RPP, guru mengalami kesulitan
mengaitkan KD setiap mata pelajaran untuk dikaitkan dalam suatu tema yang sama dan nantinya
diterapkan dalam pembelajaran.
Depdiknas (2003:25) yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran tematik harus lebih
mengutamakan KD pada kelas V dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran kemudian
buat diagram ikatan (jaringan) antara tema dengan KD dari setiap mata pelajaran terkait dengan
tema, dengan jaringan tema yang dibuat akan terlihat kaitan antara tema dengan KD dari setiap
mata pelajaran.
2. Kesulitan menyusun langkah pembelajaran di dalam RPP, dikarenakan menyesuaikan dengan
materi yang ada pada buku teks.
Kesulitan guru dalam mengembangkan langkah-langkah pembelajaran di dalam RPP,
dikarenakan guru tidak diberikan kewenangan dalam mengembangkan indikator pembelajaran.
Silabus, KD, dan buku teks yang sudah ditetapkan oleh pemeritah pusat, mengurangi kreativitas
guru dalam mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dengan indikator yang
ditetapkan. Guru hanya berpaku pada buku pedoman dari pusat dalam pembelajaranya, sehingga
materi yang mungkin menarik untuk disampaikan kepada siswa, menjadi terkendala dikarenakan
tidak sesuai dengan buku teks yang sudah ada.
3. Kurang pemahaman akan pembelajaran tematik, sehingga kesulitan dalam mengembangkan
pembelajaran di dalam kelas.
Guru yang masih belum memahami konsep pembelajaran tematik, sehingga
dalammengembangkan materi dalam pembelajaran juga mengalami kesulitan. Dari hasil temuan
tentang permasalahan ini merupakan hasil identifikasi bahwa guru kelas V dalam merencanakan
penyajian konsep materi berdasarkan buku teks dari pusat. Hal tersebut kurang sesuai dengan
strategi pembelajaran tematik yang ditetapkan oleh Depdiknas (2003 : 22) yang menyatakan
bahwa dalam menanamkan konsep tentang pengetahuan dan keterampilan, siswa tidak harus di
drill, tetapi belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain
yang sudah dipahami. Dengan hanya berpedoman pada buku dalam penyajian materinya, kurang
dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa dan kurang dapat menghubungkannya
dengan konsep lain yang sudah dipahami oleh siswa. Hal itu juga diperkuat dengan hasil
penelitian Hudoyo (1979 : 17-18) yang menyatakan bahwa strategi penyampaian materi haruslah
teroganisir dengan baik, yang mencakup semua KD. Hal itu diperkuat dengan apa yang
disampaikan oleh Wardani, dkk (1999 :31) yang menyatakan bahwa isi dari proses
pembelajaran tercermin dalam materi yang dipelajari siswa, materi tersebut harus dikembangkan
berdasarkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan KD dari setiap mata pelajaran. Dalam
menyajikan konsep materi yang sesuai dengan KD yang terdapat pada berbagai mata pelajaran,
haruslah memperhatikan langkah-langkah dalam penyajian pembelajaran tematik
B. Problematika Pembelajaran tematik dalam implementasi kurikulum 2013 dari segi
pelaksanaan
1. Penguasaan prinsip pembelajaran tematik guru yang masih rendah
Berdasarkan kurikulum 2013, pembelajaran di SD dilaksanakan dengan menggunakan
pembelajaran tematik. Menurut Dita (2010; 3) Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu
kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu
tema/topik pembahasan. Pembelajaran model ini akan lebih menarik dan bermakna bagi anak
karena model pembelajaran ini menyajikan tema-tema pembelajaran yang lebih aktual dan
kontekstual dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada beberapa prinsip dasar
yang perlu diperhatikan yaitu 1) bersifat terintegrasi dengan lingkungan, 2) bentuk belajar
dirancang agar siswa menemukan tema, dan 3) efisiensi. Dari hasil observasi di lapangan, guru
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tidak memperhatikan prinsip tersebut, sehingga seringkali subtema yang diajarkan melebihi
alokasi waktu yang ditetapkan.
2. Pendekatan saintifik yang kurang terlaksana selama proses pembelajaran
Kurikulum 2013 menekankan penerapan pendekatan Scientifiec yang meliputi:
mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk
semua mata pelajaran (Sudarwan, 2013). Komponen-komponen penting dalam mengajar
menggunakan pendekatan Scientifiec.
a. Menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan (Foster a sense of
wonder),
b. Meningkatkan keterampilan mengamati (Encourage observation),
c. Melakukan analisis ( Push for analysis) dan
d. Berkomunikasi (Require communication
Aspek-aspek pada pendekatan scientific terintegrasi pada pendekatan keterampilan
proses dan metode ilmiah. Namun hal ini menjadi kendala dalam ketika guru menerapkan di
dalam pembelajaran, sehingga pendekatan Scientifiec tidak Nampak selama pembelajaran
berlangsung.
3. Menumbuhkan keterlibatan dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang dikaitkan
dengan lingkungan.
Dari hasil temuan, bahwa guru kelas V sulit dalam mengelola kelas yang sesuai dengan
pembelajaran tematik yang dikaitkan dengan lingkungan. Selama proses pembelajaran, guru
hanya berpedoman buku, tanpa memperdulikan ada atau tidaknya partisipasi siswa. Guru kelas
V hanya memperhatikan ketuntasan materi pelajaran yang terdapat pada buku pelajaran sehingga
keterlibatan siswa dalam pembelajaran kurang.
Selain itu, pembelajaran dengan cara seperti itu akan kurang bermakna dikarenakan
siswa tidak dapat berinteraksi dengan objek-objek belajar untuk mengkonstruksikan sendiri
konsep-konsep belajarnya, karena seharusnya proses pembelajaran tidak sekedar menghafal,
tetapi menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga
konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan.
4. Guru kelas V mengalami permasalahan tentang pentingnya keruntutan dalam penyampaian
materi yang sesuai dengn RPP tematik.
Dari hasil temuan, dapat diidentifikasi tentang permasalahan materi yang kurang sesuai
dengan RPP. Ketidak pahaman akan prinsip tematik, menyebabkan pembelajaran yang diberikan
guru,masih memprioritaskan mata pelajaran tertentu. Buku teks siswa juga tidak diajarkan secara
runtut, hal ini dikarenakan guru hanya memprioritaskan mata pelajaran tertentu saja. Hal ini
yang menyebabkan pengetahuan siswa tidak utuh dan menyebabkan pembelajaran kurang
bermakna,
C. Masalah dalam Penilaian Pembelajaran Tematik di Kelas III
1. Guru kelas V mengalami permasalahan dalam menentukan kriteria penilaian yang mengukur
tingkat keberhasilan KD yang dikaitkan dengan lingkungan sekitar.
Dari hasil temuan tentang permasalahan ini diperoleh dari identifikasi bahwa guru kelas
V kurang menganalisis KD yang ingin dicapai dalam pembelajarannnya, sehingga sulit untuk
menentukan kriteria penilaiannya. Hanya penilaian akhir tes tulis yang sering dilakukan, berupa
pemberian tes tulis. Hal tersebut kurang sesuai dengan pembelajaran tematik yang tidak hanya
menekankan pada hasil, tetapi juga pada proses atau efek pengiringnya. Seharusnya penilaian
suatu KD dilakukan berdasarkan indikator, pencapaian hasil belajar, baik berupa aspek kognitif,
afektif, maupun psikomotorik. Hal tersebut juga diperkuat dalam Triyanto (2009 : 6-16) yang
menyatakan bahwa penilaian pembelajaran tematik mencakup penilaian proses dan hasil, setiap
kompetensi dapat dikenali melalui indikator yang dapat diukur dan diamati..
2. Guru kelas V mengalami permasalahan dalam menyesuaikan antara kemampuan yang dimiliki
siswa dengan cara penilaiannya.
Dari hasil temuan tentang permasalahan ini diperoleh dari identifikasi bahwa guru kelas
III kurang melakukan penilaiannya terhadap kemampuan yang dimiliki siswa, dalam
penilaiannya guru menitik beratkan pada penilaian kognitif tentang pengetahuan materi yang
ingin dicapai. Padahal pada kenyataannya penilaian suatu kompetensi dasar haruslah dilakukan
berdasarkan indikator-indikator pencapaian hasil belajar, baik berupa unsur kognitif, afektif,
maupun psikomotorik. Karena setiap siswa mempunyai kemampuan yang tidak sama, maka guru
seharusnya menggunakan beragam jenis penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian
kompetensi siswa. Penilaian tunggal tidak cukup untuk memberikan gambaran atau informasi
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tentang kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Lagi pula, interpretasi hasil tes
tidak mutlak dan abadi karena anak terus berkembang sesuai dengan pengalaman belajar yang
dialami siswa.
3. Guru kelas V mengalami permasalahan dalam membuat penilaian portofolio yang digunakan
dalam beberapa mata pelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan sekitar.
Dari hasil temuan tentang permasalahan ini diperoleh dari hasil identifikasi bahwa guru
sulit menentukan penilaian portofolio yang digunakan dalam beberapa mata pelajaran yang
dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Selain itu, penilaian portofolio kurang digunakan sebagai
bahan masukan guru dalam mengambil suatu keputusan. Seharusnya dalam kegiatan pemberian
tugas di kelas awal penilaiannya lebih banyak menggunakan pemberian tugas dan portofolio.
4. Kesulitan dalam melakukan penilaian,karena banyaknya jenis penilaian yang dilakukan.
Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan
menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis
dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan
keputusan (Kemendikbud: 2013). Penilaian autentik yang ditekankan dalam implementasi
kurikulum 2013 memang menekankan keseluruhan aspek dari peserta didik baik kognitif,
afektif, dan psikomotor. Akan tetapi dalam pelaksanaannya guru hanya melakukan penilaian satu
ranah saja, dengan alasan alokasi waktu yang tidak mencukupu, sehingga tidak mencerminkan
penilaian autentik yang sesungguhnya.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru kelas v SDN Banyuajuh 3
Kamal, mangalami berbagai macam masalah dalam pembelajaran tematik, yaitu:
1. Masalah dalam persiapan pembelajaran tematik guru kelas V mengalami permasalahan dalam
membuat jaringan tema; membuat peta konsep; merumuskan indikator yang sesuai dengan KD;
menentukan indikator dari berbagai macam KD pada beberapa mata pelajaran yang terkait dengan
tema.
2. Masalah dalam pelaksanaan pembelajaran tematik guru kelas III mengalami permasalahan
penguasaan dan penyampaian materi yang menyertakan lingkungan nyata dalam pembelajaran
tematik; mengaktifkan dan menumbuhkan partispasi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang
dikaitkan dengan lingkungan; melaksanakan pembelajaran sesuai dengan KD yang akan dicapai;
menggunakan metode yang sesuai dengan KD yang akan dicapai dalam pembelajaran tematik yang
dikaitkan dengan lingkungan sekitar; menggunakan sumber dan media yang sesuai pada mata
pelajaran yang dikaitkan dengan lingkungan sekitar; permasalahan tentang pentingnya keruntutan
dalam penyampaian materi yang sesuai dengan RPP tematik; menfaatkan alokasi waktu yang tersedia
untuk setiap kegiatan pembelajaran tematik yang dikaitkan dengan lingkungan sekitar.
3. Masalah dalam penilaian pembelajaran tematik guru kelas V mengalami permasalahan dalam
menentukan kriteria penilaian yang mengukur tingkat keberhasilan KD yang dikaitkan dengan
lingkungan sekitar; menyesuaikan antara kemampuan yang dimiliki siswa dengan cara penilaiannya;
membuat penilaian portofolio yang digunakan dalam beberapa mata pelajaran yang dikaitkan dengan
lingkungan sekitar. Serta kesulitan dalam menerapkan penilaian autentik yang menekankan ranah
kognitif, afektif, dan psikomotor.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran active learning yang berorientasi lingkungan
dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik.Metode penelitian yang digunakan merupakan
sistematik literature review yaitumetode literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan
menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian, untuk menjawab pertanyaan
penelitian yang telah ditetapkan. Berdasarkan proses tersebut diketahui bahwa kegiatan active learning
yang berorientasi lingkungan menjadi kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta tidak
membutuhkan biaya yang besar dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik.Selain itu, melalui
lingkungan peserta didik juga dapat secara aktif menemukan hubungan-hubungan yang bermakna antara
ide-ide abstrak dan penerapan praktis dalam dunia nyata.
Kata Kunci: active learning, lingkungan, motivasi belajar
PENDAHULUAN
Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi.Motivasi merupakan
kekuatan yang menjadi pendorong individu untuk melakukan suatu kegiatan (Majid, 2014:
308).Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial
terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan yang dilandasi tujuan tertentu (Uno, 2014: 23).Dengan
demikian motivasi belajar dapat didefinisikan sebagai dorongan, baik dari dalam maupun luar individu
untuk mengadakan perubahan tingkah laku secara permanen.
Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, motivasi belajar sangat diperlukan.Dengan adanya
motivasi belajar, peserta didik dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif dan dapat mengarahkan serta
memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar (Sardiman, 2014: 91).Selain itu, motivasi juga
dapat mendorong peserta didik mempersepsi informasi dalam pembelajaran. Sebagus apapun rancangan
pembelajaran, jika peserta didik tidak termotivasi maka tidak akan terjadi peristiwa belajar karena peserta
didik tidak akan mempersepsi informasi dalam pembelajaran tersebut (Dirjen Penjamin Mutu Pendidikan
Depdiknas, 2008: 28).
Namun pada kenyataannya, tidak semua peserta didik memiliki motivasi belajar yang
tinggi.Dengan adanya arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini berpengaruh
terhadap motivasi belajar peserta didik.Sebagian besar peserta didik cenderung lebih menyukai bermain
gadget daripada belajar. Hal ini tidak hanya terjadi pada peserta didik jenjang menengah, akan tetapi juga
terjadi pada peserta didik jenjangpendidikan dasar. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi untuk
meningkatkan motivasi belajar peserta didik.Salah satu strategi yang menurut peneliti tepat adalah strategi
active learning.
Strategi active learning adalah strategi belajar mengajar yang menuntut keaktifan serta
partisipasi peserta didik dalam setiap kegiatan belajar seoptimal mungkin sehingga peserta didik mampu
mengubah tingkah lakunya secara efektif dan efisien (Hamdani, 2011: 49).Melalui strategi active learning
peserta didik dilibatkan baik secara intelektual maupun emosional sehingga benar-benar berperan aktif
dalam proses pembelajaran (Hosnan, 2014: 208). Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Warsono &
Hariyanto (2013: 12) yang mengemukakan bahwa dalam active learning peserta didik dikondisikan agar
selalu melakukan pengalaman belajar yang bermakna dan senantiasa berpikir tentang apa yang dapat
dilakukannya selama pembelajaran.
Pemilihan strategi active learning dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik ini juga
didukung oleh pendapat Joyoatmojo (2011: 36) yang mengatakan bahwa usaha-usaha menumbuhkan
motivasi belajar harus disatukan dengan proses pembelajaran yang berbasis keaktifan peserta didik.
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Penerapan strategi active learning untuk meningkatkan motivasi belajar ini juga berorientasi pada
pendekatan yang memanfaatkan lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan
pendekatan ini pembelajaran lebih menyenangkan dan terkesan lebih melekat pada diri peserta didik.
Selain itu, pendekatan ini pun dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, karena mereka
dihadapkan secara langsung dengan situasi konkret. Penggunaan pendekatan lingkungan merupakan suatu
cara untuk menghilangkan verbalisme dalam diri peserta didik (Uno & Mohamad, 2014: 136).
METODE
Metode penelitian yang digunakan merupakan sistematik literature review yaitu metode
literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu
topik penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Motivasi belajar merupakan salah satu unsur penting dalam suatu pembelajaran yang
berhasil.Bakar (2014: 723) mengemukakan bahwa motivasi belajar adalah suatu bagian yang kompleks
dari psikologi dan perilaku manusia yang berpengaruh terhadap bagaimana individu memilih untuk
menghabiskan waktu mereka, berapa banyak energi yang mereka gunakan untuk mengerjakan tugas,
bagaimana pikiran dan perasaan mereka terhadap tugas, dan berapa lama mereka bertahan dengan
tugas.Dengan kata lain motivasi belajar didefinisikan sebagai kebutuhan atau keinginan seseorang yang
berfungsi memberienergi untuk mengarahkan ke suatu tujuan belajar.
Motivasi belajar sebagai bentuk dorongan dan kegigihan dalam mencapai suatu tujuan memiliki
beberapa fungsi, antara lain: (1) mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan; (2) mengarahkan
perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan; dan (3) menggerakkan (Hamalik, 2013: 161). Secara
umum jenis motivasi belajar ada dua, pertama adalah motivasi intrinsik yang mengacu pada motivasi
untuk terlibat dalam suatu aktivitas, karena aktivitas itu menyenangkan dan memuaskan untuk dilakukan,
jenis lain dari motivasi adalah motivasi ekstrinsik yang mana didasarkan pada imbalan eksternal terhadap
aktivitas yang dilakukannya.
Sementara itu,active learning merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif
peserta didik dalam setiap kegiatannya, dengan terlibat aktif peserta didikakan mulai memahami dan pada
akhirnya akan menguasainya. Dengan demikian pembelajaran aktif bertujuan untuk mengoptimalkan
penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat mencapai hasil belajar yang
memuaskan sesuai dengan karateristik yang dimiliki.Selain itu, pembelajaran aktif juga bertujuan untuk
menjaga perhatian peserta didik agar tetap tertuju pada kegiatan pembelajaran.
Active learning berarti suatu proses pembelajaran di mana peserta didik bertanggungjawab
terhadap proses pem-belajaran, peserta didik diberikan kesempatan untuk membuat keputusan dan
peraturan sendiri tentang berbagai aspek proses pembelajaran, dan peserta didik mau tidak mau
menggunakan keterampilan mental karena materi tugas yang kompleks selama pembelajaran. Active
learning memungkinkan peserta didik untuk bekerja secara aktif sepanjang proses pembelajaran dengan
mengajari mereka untuk membuat keputusan dalam pembelajaran(Pekdoğan & Kanak, 2016: 232).Aktif
dalam strategi ini adalah memposisikan guru sebagai orang yang menciptakan suasana pembelajaran yang
kondusif atau sebagai fasilitator dalam belajar, sementara peserta didik harus aktif. Dalam suasana belajar
aktif, peserta didik tidak terbebani secara perseorangan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam
belajar, tetapi mereka dapat saling bertanya dan berdiskusi sehingga beban belajar bagi mereka sama
sekali tidak terjadi (Uno & Mohamad, 2014: 10).
Suatu proses active learning memungkinkan diperolehnya beberapa hal, yaitu: (1) interaksi yang
timbul selama proses pembelajaran akan menimbulkan positive interdependence di mana konsolidasi
pengetahuan yang dipelajari hanya dapat diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi aktif dalam
belajar; (2) setiap individu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pengajar harus
mendapatkan penilaian untuk setiap peserta didik sehingga dapat individual accountability; dan (3) proses
active learning ini agar dapat berjalan dengan efektif diperlukan tingkat kerja sama yang tinggi sehingga
akan memupuk social skills (Hosnan, 2014: 210).
Dalam active learning terdapat komponen-komponen yang mendukung dalam meningkatkan
motivasi belajar peserta didik. Komponen pertama yaitu pengalaman, peserta didik akan banyak belajar
melalui perbuatan. Pengalaman langsung mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya melalui
pendengaran. Untuk mengenal adanya benda tenggelam, terapung, dan melayang dalam air, peserta didik
akan merasa lebih mantap apabila mencobanya sendiri daripada hanya menerima penjelasan guru.
Selanjutnya ialah interaksi, belajar akan berlangsung dengan baik dan meningkat kualitasnya
apabila berdiskusi, saling bertanya dan mempertanyakan, dan saling menjelaskan. Pada saat peserta didik
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ditanyakan hal yang mereka kerjakan, mereka terpacu untuk berpikir menguraikan lebih jelas sehingga
kualitas pendapat itu menjadi lebih baik.Diskusi, dialog, dan tukar gagasan akan membantu peserta didik
mengenal hubungan-hubungan baru tentang sesuatu dan membantu mereka memiliki pemahaman yang
lebih baik. Peserta didik perlu berbicara secara bebas dan tidak terbayang-bayang rasa taku sekalipun
dengan pertanyaan yang menuntut alasan atau argumen.Argumen dapat membantu mengoreksi pendapat
asalkan didasarkan pada bukti.
Komponen yang ketiga adalah komunikasi, pengungkapan pikiran dan perasaan, baik secara
lisan maupun tulisan merupakan kebutuhan peserta didik dalam mengungkapkan dirinya untuk mencapai
kepuasan. Pengungkapan pikiran baik dalam mengemukakan gagasan sendiri maupun menilai gagasan
orang lain akan memantapkan pemahaman peserta didik tentang sesuatu yang sedang dipikirkan atau
dipelajari.
Terakhir yaitu refleksi, apabila peserta didik mengungkapkan gagasannya kepada orang lain dan
mendapat tanggapan, ia akan merenungkan kembali gagasannya kemudian melakukan perbaikan sehingga
memiliki gagasan yang lebih mantap. Refleksi dapat terjadi sebagai akibat dari interaksi dan komunikasi.
Umpan balik dari guru atau peserta didik lain terhadap hasil kerja seorang peserta didik yang berupa
pertanyaan yang matang atau membuat peserta didik berpikir dapat menjadi pemicu bagi peserta didik
untuk melakukan refleksi tentang apa yang sedang dipikirkan atau dipelajari (Hamdai, 2011: 50).
Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita.Melalui lingkungan
peserta didik bukan hanya diajak untuk mempelajari konsep tentang lingkungan, tetapi lingkungan pun
dapat menjadi salah satu sumber belajar (Uno & Mohamad, 2014: 137). Selain itu, belajar dengan
menggunakan lingkungan memungkinkan peserta didik menemukan hubungan yang sangat bermakna
antara ide-ide abstrak dan penerapan praktis di dalam konteks dunia nyata, konsep dipahami melalui
proses penemuan, pemberdayaan, dan hubungan.
Pemanfaatan lingkungan dapat membuat pembelajaran lebih bernilai, karena peserta didik
dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang seharusnya.Pernyataan tersebut didukung oleh Samatowa
(2006: 173) yang mengemukakan bahwa pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas dengan
memanfaatkan lingkungan sebagai laboratorium alam.Hal ini karena lingkungan dapat menjadi salah satu
faktor yang mempengaruhi bangkitnya motivasi belajar intrinsik peserta didik.Senada dengan pendapat
sebelumnya, Iskandar (1997: 78) menyatakan bangkitnya motivasi belajar intrinsik peserta didik sangat
dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik, yaitu behavior (lingkungan).
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengintegrasikan strategi active learning melalui pendekatan
lingkungan.Melalui active learning yang berorientasi lingkungan diharapkan motivasi belajar peserta
didik dapat meningkat.Hal ini karena kegiatan pembelajaran tidak hanya mengutamakan keaktifan peserta
didik saja, melainkan kegiatan pembelajaran berlangsung di lingkungan sekitar peserta didik.Sehingga
peserta didik secara langsung dapat berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka tinggal, dapat
mengenal segala sesuatu yang ada di lingkungannya bukan hanya melalui teori-teori yang disampaikan
oleh guru.
SIMPULAN
Kegiatan active learning yang berorientasi lingkungan menjadi kegiatan pembelajaran yang
efektif dan efisien, serta tidak membutuhkan biaya yang besar dalam meningkatkan motivasi belajar
peserta didik.Selain itu, melalui lingkungan peserta didik juga dapat secara aktif menemukan hubunganhubungan yang bermakna antara ide-ide abstrak dan penerapan praktis dalam dunia nyata.
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ABSTRAK
Model Collaborative Learning merupakan pembelajaran yang dalam penerapannya dilakukan secara
berkelompok dan dapat menuntun siswa untuk berinteraksi aktif dalam mengeluarkan ide, pendapat, dan
gagasan terkait materi yang disampaikan didalam kelompok, sehingga dalam kelompok tersebut setiap
anggota mendapatkan beragam pengetahuan. Sikap rasa ingin tahu yang dimiliki siswa SDN Karangroto
01 Semarang masih rendah ditunjukkan dengan masih sedikitnya siswa yang bertanya kepada guru
tentang materi pelajaran dan siswa kurang antusias dalam mencari jawaban. Selain itu, kemampuan
literasi matematika perlu ditingkatkan dikarenakan siswa masih belum memahami isi teks dalam soal
cerita atau bacaan yang diberikan kepada siswa, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mencari
rumusan masalah yang dihadapinya. Hal ini juga dalam rangka mendukung gerakan literasi sekolah.
Maka Model Collaborative Learning diharapkan dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan literasi
matematika siswa. Penelitian ini merupakan Penelitian tindakan kelas (PTK) di SDN Karangroto 01
Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan kemampuan literasi matematika
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes berupa angket. Analisis data
menggunakan statistic deskriptif dan uji normalitas gain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa ingin
tahu siswa pada siklus I memperoleh persentase sebesar 61% dan pada siklus II memperoleh persentase
sebesar 85%. Sedangkan hasil penelitian terhadap kemampuan literasi matematika siswa pada siklus I
memperoleh persentase ketuntasan sebesar 31,42% dengan nilai rata-rata 59,14 dan pada siklus II
memperoleh persentase ketuntasan sebesar 94,28% dengan nilai rata-rata 85,14. Dengan demikian dapat
dikatakan Model Collaborative Learning dapat meningkatkan sikap rasa ingin tahu siswa dan
kemampuan literasi matematika siswa di Sekolah Dasar.
Kata Kunci: Model Collaborative Learning, Literasi Matematika, sikap rasa ingin tahu, Siswa Sekolah
Dasar (SD).
PENDAHULUAN
Perkembangan era globalisasi seperti yang terjadi saat ini mengarahkan setiap masyarakat untuk
berkompetisi dalam berbagai bidang agar tidak tertinggal oleh negara lainnya. Pada masa perkembangan
seperti saat ini tidak hanya mereka yang mengerti tentang ilmu, menghafal banyak ilmu dan memahami
ilmu saja yang dibutuhkan. Lebih dari itu, masyarakat saat ini dituntun untuk dapat menghubungkan,
mengelola, mengaplikasikan dan menerapkan ilmu tersebut sehingga dapat meningkatkan kecerdasan dan
keterampilan dalam diri masing-masing individu. Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi tingkat
kecerdasan dan keterampilan dalam diri seseorang, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan
menunjang kecerdasan maupun keterampilan seorang individu yaitu dalam lingkup dunia pendidikan.
Pendidikan sendiri memiliki makna dan arti yang beragam, Nofiejantie (2014:46) menyatakan bahwa
―pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi
individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mendiri, bertanggung jawab, kreatif,
berilmu, sehat, dan berakhlak mulia baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani‖. Dari pendapat
tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan upaya dalam diri seseorang untuk berkembang, tumbuh dan
meningkatkan kemampuan yang ada didalam diri individu tersebut secara terencana dan tersusun. Jadi,
pendidikan harus direncanakan dengan baik agar proses pendidikan berjalan terarah dan dapat
menghasilkan pribadi yang cerdas, berilmu. Karena pendidikan merupakan proses maka dalam
pelaksanaanya mengalami perkembangan dan dari tujuan pendidikan sangat terlihat urgensi pendidikan
bagi manusia. Dengan demikian pendidikan sebagai hal yang sangat penting bagi perkembangan suatu
bangsa.
Salah satu cara untuk memajukan suatu negara yaitu dengan mengembangkan sumber daya manusia
dan utamanya melalui pendidikan nasional atau tingkatan pada jenjang pendidikan yang bersifat formal.
Pendidikan yang bersifat normal merupakan―jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri
atas pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi‖
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(Anwas, 2013:52). Selain itu pendidikan formal merupakan satu-satunya jalur pendidikan yang
mengadakan dan menerapkan adanya proses belajar secara tersusun, sistematis dan rinci dengan
mengikuti peraturan ataupun ketetapan dari lembaga pendidikan nasional di suatu negara.
Penyelenggaraan pendidikan formal di negara Indonesia sendiri telah diatur berdasarkan dengan
rancangan dan sistematika yang disebut Kurikulum. Kurikulum yang berlaku di Negara Indonesia
padasaat ini adalah Kurikulum 2013 dan Kurikulum KTSP.
Berbeda dengan pembelajaran menggunakan KTSP yang setiap mata pelajaran terpisah antara satu
dengan yang lain dan lebih mengedepankan aspek kognitif. Proses pembelajaran dengan menerapkan
kurikulum 2013 menekankan aspek afeketif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Tidak hanya itu
penerapan kurikulum 2013 juga mengarahkan kepada sikap delapan belas karakter bangsa, salah satu
diantaranya adalah sikap rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu dalam diri siswa sisangatlah berpengaruh
terhadap proses belajar mengajar berlangsung dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah
direncanakan. Dengan menumbuhkan sikap ingin tahu dalam diri siswa akan berdampak positif terhadap
umpan balik antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung
dan tujuan pembelajaran dapat terlaksanakan secara maksimal.
Dalam kurikulum terdapat struktur kurikulum yang harus ditempuh siswa pada setiap jenjang
pendidikan, slah satunya pada pendidikan dasar atau tingkat SD (Sekolah Dasar). Pada struktur
kulrikulum tersebut terdapat beberapa mata pelajaran diantaranya mata pelajaran matematika. Tujuan
pembelajaran matematika sangatlah kompleks tidak hanya kemampuan menghitung saja namun ada
kemampuan- kemampuan lainnya. Adapun usaha lainnya yaitu membuat siswa agar memiliki
kemampuan logis dan kritis. Dengan kemampuan tersebut melatih siswa agar tidak hanya dapat
memecahkan masalah yang bersikap runtut atau rutin, tetapi lebih kepada penyelesaian masalah terkait
dengan kehidupan nyata atau sehari-hari dan penerapannya. Kemampuan matematis ini yang dikenal
dengan kemampuan literasi matematika. Salah satu ahli menjelaskan tentang kemampuan literasi, Johar
(2012:32) ―kemampuan literasi matematika diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk merumuskan,
menggunakan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan
penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk menggambarkan
kejelasan‖.Tidak hanya itu, kemampuan literasi matematika memiliki cangkupan domain konten dan
domain kognitif. Kemampuan tersebut harus dilatih, diterapkan, dan dikuasi oleh siswa agar
memudahkan mereka ketika menyelesaikan dan mencari rumusan masalah baik dalam soal yang disajikan
pada pelajaran matematika maupun yang terkait dengan permasalahan pada kehidupan sehari-hari.
Ketika menemukan soal matematika sering sekali soal tersebut dikaitkan dengan kehidupan seharihari, misalnya dalam bentuk cerita yang membutuhkan kemampuan untuk menganalisis, mengaitkan,
mengaplikasi dan merumusan masalah tersebut sesuai prosedur secara runtut atau membutuhkan
kemampuan literasi matematika. Langkah pertama yang harus dilakukan siswa untuk mencari rumusan
masalah dari soal tersebut yaitu dengan memahami soal tersebut melalui kegiatan membaca. Selanjutnya
membutuhkan kemampuan siswa dalam merumuskan, menggunakan dan mengidentifikasi soal cerita ke
dalam bentuk konten matematika atau menerapkan kemampuan literasi yang dimiliki siswa. Namun
dikalangan sekolah maupun luar sekolah, khususnya di negara Indonesia keinginan untuk membaca atau
melek matematika di masyarakat masih sangat kurang dan kemampuan literasi matematika siswa masih
berada pada tingkat yang rendah. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian dilakukan oleh TIMSS dan
didukung oleh PISA.
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh TIMMS (Trends In Internasional Mathematics
and Science Study) pada tahun 2015 terkait kemampuan literasi matematika siswa di negara Indonesia,
menunjukkan hasil yang masih rendah. Hal tersebut dijelaskan dari sumber data
puspendik.kemendikbud.go.id. Adapun urutan rangking 10 negara terbawah adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Penelitian TIMMS
Ranking
Nama Negara
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Bahrain
Qatar
Iran, Islam, Rep. of
Oman
Indonesia
Jordan
Saudi Arab
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48.
49.
50.

Marocco
Sauth Africa
Kuwait

Berdasarkan data yang terdapat pata tabel 1 menunjukkan kemampuan literasi matematika siswa di
negara Indonesia menempati urutan atau ranking ke 45 dari 50 negara yang berpartisipasi dalam
pengujian kemampuan literasi matematika yang dilakukan oleh TIMSS. Selain itu perbandingan rerata
jawaban benar siswa di negara Indonesia masih tertinggal dengan negara lainnya atau negara
internasional. Adapun hasil rerentang keseluruhan adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Penelitian TIMMS

Negara
Indonesia
Internasional

Rerata
Keseluruhan
25
50

Domain Konten
Bilangan

Geometri

24
40

28
50

Domain Kognitif
Paparan
Data
31
57

Mengetahui
32
50

Mengapli
kasikan
24
48

Bernalar
20
44

Berdasarkan tabel 2. menjelaskan bahwa rerata keseluruhan negara Indonesia sebesar 25, sedangkan
negara Internasional 50. Untuk domain konten bilangan selisih nilai negara indonesia dengan kelas
kontrol adalah 26 poin, geometri 22 poin, dan domain paparan data selisihnya adalah 26 pint.
Perbandingan rerata juga terlihat dari domain kognitif mengetahui antara Indonesia dengan negara
Internasional terdapat perbandingan sebesar 28, mengaplikasikan 24, dan bernalar yaitu 24 point.
Tidak hanya TIMMS, penelitian terkait kemampuan literasi matematika siswa juga dilakukan oleh
PISA (Progranme International for Student Assesment). Dari sumber data PISA results in focus oleh
Gurria, A (2015) menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh PISA pada tahun 2015 tingkat
internasional antara lain:
Tabel 3. Hasil Penelitian oleh PISSA
Urutan
Nama Negara
Mean Score in
PISSA 2015
60.
Georgia
404
61.
Jordan
308
62.
Indonesia
386
63.
Brazil
377
64.
Peru
387
65.
Lebanon
396
66.
Tunisia
367
67.
FYROM
375
68.
Kusovo
362
69.
Algeria
360
70.
Dominican Republik
328
Berdasarkan hasil penelitian PISSA pada tabel 3. menjelaskan bahwa tingkatan kemampuan literasi
matematika siswa negara Indonesia masih tertinggal oleh negara lainnya pada tingkat nasional. Negara
Indonesia berada di posisi ke 62 dari 70 negara yang berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh
PISSA dengan nilai mean score sebesar 386. Dari hasil tersebut menunjukkan kemampuan literasi
matematika di negara Indonesia masih rendah. Priyatni dan Nurhadi (2017:159) menyatakan bahwa
―kemampuan literasi melibatkan kemampaun komunikasi, representasi, dan berfikir dan bernalar tingkat
tinggi yang menjadi isu krusial, karena kemampuan literasi berkaitan dengan perkembangan sumber daya
manusia ke depan‖. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi memiliki
perananan yang sangat penting terhadap sumber daya manusia nantinya.
Kemampuan literasi matematika dapat menciptakan, melatih dan meningkatkan kemampuan
menafsirkan konteks matematika dan mengkomunikasikan oleh masing-masing individu dalam
menyampaikan pengetahuan, ide atau pendapatnya kepada orang lain dengan landasan yang jelas. Tidak
hanya mengembangkan kemampuan komunikasi, kemampuan literasi matematika juga dapat
mengembangkan kemampuan representasi yang merupakan kemampuan untuk memformulasikan atau
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menyusun ide atau pendapatnya sebelum mengkomunikasikan ide tersebut kepada orang lain agar lebih
bermakna. Kemampuan literasi matematika yang telah dimiliki oleh masing-masing individu akan
melatih individu tersebut untuk berfikir dan bernalar tingkat tinggi, kemampuan tersebut akan berdampak
positif untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja.
Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti melakukan observasi di SD Negeri Karangroto 01 terkait
dengan kemampuan literasi matematika dan pengembangan salah satu sikap karakter berdasarkan
kurikulum 2013 yaitu sikap rasa ingin tahu siswa. Hasil kegiatan wawancara yang dilakukan ketika
kegiatan observasi dengan Bapak Samadi, S.Ag selaku kepala SD Negeri Karangroto 01 terkait
kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Beliau menjelaskan bahwa penerapan kurikulum 2013 mulai
dilakukan beberapa tahun yang lalu mulai dari kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk kelas rendah dimulai
dari kelas 1 dan 2, sedangkan kelas tinggi 4 dan 5. Penerapan ini dilakukan secara bertahap dikarenakan
faktor baik eksternal maupun internal. Salah satu faktor internal penerapan kurikulum 2013 yang
dilakukan secara bertahap disekolah tersebut yaitu seperti agar masing-masing siswa atau guru dapat lebih
mempersiapkan diri dalam penerapan kurikulum tersebut. Tahap berikutnya yaitu penerapan kurikulum
2013 dikelas 3 dan 6 yang saat ini masih menggunakan KTSP, namun beliau merencanakan untuk tahun
pelajaran 2017/2018 kelas 3 dan 6 sudah bisa menggunakan kurikulum 2013, sehingga penerapannya
merata dari kelas 1 sampai kelas 6.
Kegiatan wawancara juga dilakukan dengan Ibu Tuginem, S.Pd selaku guru kelas IA terkait
kurikulum, model atau metode yang digunakan ketika pembelajaran, media pembelajaran, strategi,
pendekatan yang diterapkan guru dalam menyampaikan materi, dan beberapa masalah yang dialami siswa
selama pembelajaran.Untuk mengetahui permasalahan tersebut, kegiatan observasi dilakukan dengan cara
membagikan soal cerita pelajaran matematika siswa kelas IA yang dikaitan dengan subtema sebelumnya
dan meminta siswa untuk mengerjakan tanpa membahas ulang materi tersebut.Selanjutnya observasi
dilakukan dengan mengikuti kegiatan pembelajaran dikelas dan mengamati cara mengajar guru dan sikap
siswa pada pembelajaran tematik. Ketika kegiatan pembelajaran tema yang diajarkan memuat beberapa
mata pelajaran dan salah satunya adalah mata pelajaran matematika.
Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan kemampuan literasi matematika siswa masih
kurang. Hal ini terlihat dari proses ketika siswa mengerjakan beberapa soal yang diberikan oleh peneliti.
Banyak siswa yang sudah bisa membaca namun masih sulit ketika memahami soal-soal bacaan dan masih
sulit untuk membedakan antara penjumlahan dan pengurangan. Masalah lainnya yang ditemukan dalam
kegiatan observasi dengan mengikuti proses belajara dikelas yaitu kurangnya sikap rasa ingin tahu yang
timbul atau muncul dalam diri siswa ketika pembelajaran. Ketika pembelajaran berlangsung masih
banyak siswa yang asik bermain sendiri dengan teman sebangkunya dan terdapat siswa yang sibuk
dengan kegiatannya sendiri. Sikap tersebut menunjukkan kurangnya perhatian siswa terhadap objek
pengamatan dan keterampilan menyimak yang masih kurang. Selain itu ketika pembelajaran berlangsung
model dan media yang digunakan pada pembelajaran matematika kurang menunjang dalam penyampaian
materi.Model yang digunakan guru adalah model ceramah dan media yang digunakan guru berupa
gambar-gambar, sehingga siswa mudah jenuh dalam pembelajaran dan berdampak pada sikap rasa ingin
tahu siswa dan kemampuan literasi siswa yang masih kurang.
Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti akan mencoba menggunakan model collaborative
learning untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika dan sikap rasa ingin tahu siswa terutama
pada pembelajaran matematika. Penggunaan model collaborative learning dalam penelitian digunakan
sebagai stimulus baru dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan sebagai upaya menciptakan proses
belajar yang lebih maksimal sesuai pendapat Baekley, EE (2016). Sesuai dengan teori koneksionisme
dalam pandangan Thorndike dengan menciptakan adanya stimulus baru dalam pembelajaran dapat
menimbulkan respon yang baik dari siswa. Dengan adanya respon tersebut akan berpengaruh terhadap
kualitas pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan kualitas siswa terutama pada aspek
tersebut sesuai dengan pandangan Bloom terhadap teori belajar.
Tujuan pembelajaran matematika tidak sekedar membuat siswa memiliki kemampuan berhitung
saja. Adapun usaha lainnya yaitu membuat siswa agar memiliki kemampuan logis dan kritis. Dengan
kemampuan tersebut melatih siswa agar tidak hanya dapat memecahkan masalah yang bersikap runtut
atau rutin, tetapi lebih kepada penyelesaian masalah terkait dengan kehidupan sehari-hari dan
penerapannya. Kemampuan matematis yang demikian yang dikenal dengan kemampuan literasi
matematika. Salah satu ahli menjelaskan tentang kemampuan literasi, Johar (2012:32) ―kemampuan
literasi matematika diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk merumuskan, menggunakan dan
menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara
matematis dan menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk menggambarkan kejelasan‖. Tidak hanya
itu, kemampuan literasi matematika memiliki cangkupan domain konten dan domain kognitif.
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Kemampuan tersebut harus dilatih, diterapkan, dan dikuasi oleh siswa agar memudahkan mereka ketika
menyelesaikan dan mencari rumusan masalah baik dalam soal matematika maupun kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan penelitian ini dapat
diuraikan sebagai berikut: (a) dalam menganalisis soal cerita rasa ingin tahu siswa sangatlah kurang
karena diberikan dalam bentuk bacaan. (b) banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami
bacaan dan membutuhkan bimbingan dari guru secara bertahap untuk mencari rumusan masalah dalam
soal cerita. (c) kurangnya kemampuan siswa dalam memahami suatu soal bacaan, sehingga siswa kesulit
dalam merumuskan, menggunakan, dan mendifinisikan rumusan masalah matematika. (d) banyak siswa
yang mampu membaca namun sulit untuk memahami suatu soal bacaan, menganalisis, dan menafsirkan
rumusan masalah tersebut secara maksimal. (e) banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam
memahami suatu soal bacaan, sehingga siswa sulit untuk membedakan antara penjumlahan atau
pengurangan dalam soal cerita yang diberikan. (f) pada pembelajaran dikelas, model collaborative
learning atau pembelajaran secara berkelompok belum diterapkan.
Dengan demikian, penelitian ini memupunyai rumusan masalah 1) apakah pembelajaran dengan
model collaborative learning berbantuan ekspresomatematika dapat meningkatkan kemampuan literasi
matematika siswa kelas I SDN Karangroto 01 Semarang?, 2) Apakah pembelajaran dengan model
collaborative learning berbantuan ekspresomatematika dapat meningkatkan sikap rasa ingin tahu siswa
kelas I SDN Karangroto 01 Semarang?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1) untuk meningkatkan
kemampuan literasi matematika siswa kelas I SDN Karangroto 01 Semarang dengan model collaborative
learning berbantuan ekspresomatematika, 2) untuk meningkatkan sikap rasa ingin tahu siswa kelas I SDN
Karangroto 01 Semarang dengan model collaborative learning berbantuan ekspresomatematika.
METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Adapun tempat penelitian di SD Negeri
Karangroto 01 Semarang yang beralamat di Jl. Zainudin Raya No.6, Semarang, Jawa Tengah. Penelitian
ini dilakukan pada bulan Pebruari 2018. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas I SDN Karangroto 01
Semarang yang berjumlah 39 siswa. Sedangkan objek penelitian atau variabel penelitian pada penelitian
tindakan kelas (PTK) ini adalah Kemampuan literasi matematika siswa dan sikap rasa ingin tahu siswa.
Sedangkan tindakan yang dilakukan peneliti adalah model Collaborative Learning. Penelitian tindakan
kelas yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas
Kemmis & MC Taggart dengan sistem spiral menggunakan beberapa siklus. Pada model ini
menggunakan beberapa tahap yang terdiri dari 4 tahap yaitu Planning (perencanan), Acting (tindakan),
Observing (observasi) dan Reflecting (Refleksi) Gambar model penelitian PTK menurut Kemmis &Mc
Taggart dalam Afandi (2013:17) disajikan pada gambar berikut

Gambar 1. Tahapan PTK Kemmis & MC Taggart
Berdasarkan pada gambar diatas, terlihat jelas bahwa model PTK siatas merupakan suatu untaian
atau rangkaian yang terdiri dari 4 komponen yang di pandang sebagai 1 siklus yaitu Planning, acting,
observing, dan reflecting. Atau bisa disebut dengan tahap perencanaan, tahap tindakan atau pelaksanaan,
tahap pengamatan dan tahap refleksi. Pada gambar diatas, terlihat dua buah rangkaian komponen yang
dikatakan sebagai dua siklus. Adapun jumlah siklus yang akan dilaksanan tergantung pada permasalahan
yang terkait, permasalahan yang ingin diselesaikan dan terkait pula dengan materi pembelajaran dan
tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sehingga dua siklus bukan merupakan sesuatu yang harus
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ditempuh, namun bisa juga samai tiga atau empat bahkan lima dan seterusnya siklus yang akan dilakukan.
Tiap siklus terdiri dari beberapa pertemuan sesuai dengan kompetensi dan indicator pembelajaran yang
hendak di capai. Adapaun tiap pertemuan disesuaikan dengan jam pembelajaran jika di tingkat sekolah
dasar (SD) biasanya 2x35 menit. Adapun pada PTK dengan model Collaborative Learning kali ini,
peneliti merencanakan 2 siklus namun jumlah siklus yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil refleksi
pada tiap siklusnya. Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan berbagai perencanaan dengan membuat
RPP, media pembelajaran instrument penelitian yang semuanya ditujukan untuk menjelaskan tindakan
apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai peningkatan sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah
perencaanan, peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya sudah dibuat
yakni dengan melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Collaborative Learning.
Selanjutnya dilakukan pengamatan sebagai tahapan selanjutnya dari alur PTK. Adapun pengamatan ini
dilakukan untuk mengukur variabel penelitian. Setelah itu, dilakukan refleksi yang merupakan tahapan
terakhir pada siklus PTK. Refleksi dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap hasil belajar dan proses
tindakan yang sudah dilakukan. Dan jika perlu akan mengkaji ulang perencanaan sebelumnya. Refleksi
ini sebagai evaluasi satu siklus yang sudah dilaksanakan. Hasil dari refleksi ini kemudian akan dijadikan
bahan pertimbangan apakah perlu untuk melanjutkan ke sklus berikutnya atau sudah memenuhi indicator
keberhasilan yang sudah ditetapkan.
Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji aktivitas guru, aktivitas siswa, sikap rasa ingij tahu siswa,
dan kemampuan literasi matematika. Peneliti juga mengkaji apakah pembelajaran sudah berjalan efektif
dengan mengkaji kekurangan dan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan tindakan. Setelah itu,
peneliti dan kolaborator membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya berdasarkan
permasalahan tersebut, dalam rangka perbaikan untuk mencapai indikator yang ditetapkan.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi teknik ted an teknik nontes yang meliputi
angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut membutuhkan instrument
penelitian yang berupa lembar tes kemampuan literasi matematika, lembar angket sikap rasa ingin tahu
siswa, lemar pedoman wawancara dan lembar studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan meliputi
analisis uji coba intrumen dan analisis hipotesis tindakan. Adapun analisis uji coba intrumen meliputi uji
validitas, uji reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran. Sedangkan untuk menguji hipotesis
tindakan pada penelitian ini menggunakan analisis stratistik deskriptif yang terdiri dari menghitung nilai
rata-rata hasil tes siswa, median, modus, varians, simpangan baku dan uji gain ternormalisasi untuk
menghitung peningkatan siswa.
Pada PTK ini mempunyai indikator keberhasilan yakni penelitian ini dapat dikatakan berhasil
apabila adanya peningkatan kemampuan literasi matematika siswa serta sikap rasa ingi tahu yang dimiliki
siswa, dari siklus I ke siklus II sekurang-kurangnya 85% dari nilai seluruh siswa di kelas I SDN
Krangroto 01 Semarang. Hal tersebut berdasarkan pada ketuntasan minimal (KKM) pada proses
pembelajaran yang ditetapkan di SD untuk mata pelajaran matematika melalui model pembelajaran
Collaborative Learning.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian tindakan kelas ini peneliti sebagai pelaksana tindakan melaksanakan penelitian dalam dua
siklus yang dilaksanakan di kelas I SDN Krangroto 01 Semarang. Penelitian ini menggunakan model
pembelajaran Collaborative Learning pada mata pelajaran Matematika. Pada siklus I pertemuan ke-1
pembelajaran dilaksanakan pada jam ke-1, dengan setting kelas seperti biasanya serta penggunaan media
berupa bahan ajar. Pada siklus I pertemuan ke-1 peneliti menggunakan bahan ajar dan lembar kerja siswa.
Pada siklus I pertemuan ke-2 pembelajaran dilaksanakan pada jam ke-3, dengan setting kelas seperti
biasanya. Pada setiap siklus yang dilakukan, peneliti mengadakan observasi mengenai aktivitas guru
untuk mengetahui bagaimana kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan
penggunaan model pembelajaran Collaborative Learning. Selain lembar aktivitas guru yang diamati oleh
guru kelasi I (observer 1) yaitu Ibu Sri Gati, S.Pd. Adapun lembar angket sikap rasa ingin tahu siswa
diberikan pada pertemuan di tiap siklusnya untuk mengukur sikap rasa ingin tahu siswa dalam proses
pembelajaran menggunakan model pembelajaran Collaborative Learning. Pada penelitian ini telah
dilaksanakan dengan dua siklus yaitu siklus I dan siklus II dimana dalam proses pembelajarannya
menggunakan model pembelajaran Collaborative Learning dengan setiap siklusnya terdiri dari empat
tahap yaitu tahap perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi
(reflecting).
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik tes, angket dan wawancara. Sedangkan
instrumen penelitian berupa lembar angket digunakan untuk mengukur sikap rasa ingin tahu siswa,
lembar tes untuk mengukur kemampuan literasi matematika dan dokumentasi sebagai instrumen
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pendukung pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data akhir lembar tes dan angket diberikan pada
kelas dengan instrumen tersebut, selanjutnya data yang diperoleh dapat dihitung dan dianalisi. Adapun
hasil pengelolaan atau analisis sikap rasa ingin tahu dan kemampuan literasi matematika siswa pada data
akhir adalah sebagai berikut.
Sikap Rasa Ingin tahu merupakan kemampuan atau tingkat keinginan dalam diri siswa untuk
mengetahui lebih jauh terkait suatu hal yang dianggap baru bagi mereka, sehingga dapat menjawab
ketidak tahuan yang mereka rasakan. Rekapitulasi lembar angket sikap rasa ingin tahu dari kedua kelas
yang telah dijelaskan menghasilkan nilai persentase sebagai berikut:
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Grafik 1. Prosentase Sikap Rasa Ingin Tahu Siswa
Berdasarkan Grafik 1 di atas hasil persentase terlihat pada setiap indikator sikap rasa ingin tahu
siswa menunjukkan bahwa telah mencapai pada kategori tinggi pada pembelajaran Collaborative
Learning. Dengan demikian hasil presentase sikap rasa ingin tahu kelas menunjukkan siswa sudah
mampu bertanya kepada guru dan teman tentang materi pembelajaran, siswa sudah antusisa dalam
mencari jawaban, siswa sudah memiliki perhatian apada objek pembelajaran, siswa sudah antusis pada
proses matematika dan siswa sudah menunjukkan ketrampilan menyimak, berbicara, membaca dan
menulis. Pembelajaran kolaboratif dapat memotivasi siswa sehingga siswasemakin antusias dalam
pembelajaran matematika. Iklim kerjasama yang apik di kemas dalam model pembelajaran Collaborative
Learning sebagaimana penelitian Widjajanti, D.B (2010). Pada Siklus I sikap rasa ingin tahu siswa belum
memenuhi inditator keberhasilan karena jika di rata-rata siswa baru mencapai 61 % masih dalam kategori
sedang. Oleh karena itu, dilakukannya Siklus ke II. Pada pertemuan akhir di Siklus ke II siswa diberi
lembar anbgket yang sama dengan siklus I namun mereka telah melaksanakan pembelajaran collaborative
Learning untuk yang ke sekian kalinya. Artinya mereka lebih bersemangat dan telihat lebih antusias
dalam pembelajaran. setelah angket diberikan kemudian derekapitulasi terlihat hasil angket dengan
prosentase yang tinggi dan sudah memenuhi indikator keberhasulan. Pada Siklus ke II sikap rasa ingin
tahu siswa sudah mencapai prosentase sebesar 85% Sehingga siklus tidak dilanjutkan.
Penggunaan model collaborative learning dalam pembelajaran dapat menumbuhkan sikap rasa ingin
tahu dalam diri siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ulia (2017: 11) kelebihan penggunaan model
collaborative learning dalam pembelajaran yaitu ―dapat membuat siswa mempunyai sikap rasa ingin
tahu‖. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2013:18) menjelaskan bahwa ―koefisien
korelasi motivasi belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran collaborative learning hasil
belajar fisika sebesar = 0,805 atau R2= 0,648, yang berarti bahwa pengaruh motivasi siswa berpengaruh
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pada hasil belajar sebesar 64,8%. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa
dengan menggunakan model collaborative learning mempengaruhi hasil belajar fisika siswa. Namun
dalam penelitian ini akan mengukur tingkat peningkatan sikap rasa ingin tahu siswa pada model
collaborative learning.
Berdasarkan pendapat tersebut dan hasil pengelolaan data serta analisis yang telah dilakukan peneliti
terkait sikap rasa ingin tahu menunjukkan hasil bahwa sikap rasa ingin tahu siswa dengan menggunakan
model collaborative learning dapat meningkatkan sikap rasa ingin tahu siswa yang tergolong pada
peningkatan dengan kategori tinggi.
Pada variabel selanjutnya yakni kemampuan literasi matematika siswa akan dibahas sebagai berikut.
Pengelolaan data akhir pada lembar tes dilakukan untuk mengukur kemampuan literasi matematika siswa
setelah pembelajaran dikenakan dengan model collaborative learning. Hasil persentase masing-masing
indikator kemampuan literasi matematika kelas pada setiap soal instrumen kelas eksperimen dan kelas
kontrol adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil nilai persentase Grafik 2, indikator kemampuan literasi
matematika pada masing-masing indikator dijelaskan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Kemampuan Literasi Matematika
72%

71%

71%
70%
69%

68%

68%

67%

67%
66%
65%

Pengetahuan

Penerapan

Penalaran

Grafik 2 Prosentase Indikator Kemampuan Literasi Matematika
Dari penjelasan pada grafik 2 kemampuan literasi matematika siswa pada model pembelajaran
Collaborative Learning pada indikator pengetahuan sebesar 67%. Pada indikator kedua yaitu penerapan
nilai persentase sebesar 71%,. Untuk indikator ketiga adalah penalaran mencapai 68%. Jika di analisi
berdasarkan nilai KKM maka dapat dibuat grafik berikut.

No
1.
2.

Tabel 4. Peningkatan Kemampuan Literasi Matematika
Siklus
Rata-rata
Ketuntasan Belajar
Tuntas
Tidak Tuntas
I
59,14
31,42%
68,57%
II

85,14

94,28%

5,71%

Berdasarkan tabel 4 diatas terlihat bahwa kemampuan literasi matematika pada siswa mengalami
peningkatan dengan menggunakan model pembelajaran Collaborative. Pada siklus I memperoleh
persentase ketuntasan sebesar 31,42% dengan nilai rata-rata 59,14 dan pada siklus II memperoleh
persentase ketuntasan sebesar 94,28% dengan nilai rata-rata 85,14. Pada Siklus I banyak siswa
yangbelum memenuhi KKM. Namun, setelah siklus II sudah memenuhi KKM dan mengalami
peninggkatan yang cukup signifikan.
Peningkatan kemampuan literasi matematika ini membuktikan bahwa, penggunaan model
collaborative learning berpengaruh dengan meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Hal
tersebut sesuai dengan pendapat Purwaaktari (2015:110) yang mengemukakan ―terdapat pengaruh positif
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dan signifikan penggunaan model collaborative learning terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa‖. Selain itu pendapat Dermawan (2014:63) menjelaskan ―kelas yang diberi perlakuan
model pembelajaran collaborative learning menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dibanding dengan
kelas yang tidak menggunakan model tersebut‖. Selain itu penelitian yang dilakukan Inah dan Utami
(2017:19) menjelaskan bahwa penggunaan model collaborative learning dalam pembelajaran
mempengaruhi hasil belajar siswa diawal sebesar 57,72 menjadi 71,0. Tidak hanya itu pada pertemuan
selanjutnya siswa telah memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sebagaimana
hasil penelitian Firdaus, FM (2012) diperoleh adanya peningkatan literasi matematika siswa disebabkan
karena adanya inovasi pembelajaran matematika di kelas. Namun dalam penelitian tersebut model
pembelajaran collaborative learning digunakan pada pembelajaran IPA, sedangkan pada penelitian ini
diterapkan pada mata pelajaran matematika.
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan model collaborative learning dalam
pembelajaran memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan siswa dalam memecahkan masalah
matematika dan hasil belajar. Dalam penelitian ini kemampuan tersebut dilihat melalui kemampuan
literasi matematika siswa, Namun hasil penggunaan model collaborative learning terhadap kemampuan
literasi siswa tidak ada perbedaan dengan hasil peneliti tersebut. Artinya penggunaan model collaborative
learning terhadap kemampuan literasi matematika siswa lebih efektif dari penggunaan model
konvensionalterlihat pada peningkatan kemampuan literasi matematika yang terjadi. Hal tersebut terlihat
dari nilai rata-rata kelas yang menggunakan model collaborative learning sudah mencapai Kriteri
Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah ditentukan.
.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengujian data, analisis, dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
model collaborative learning dapat meningkatkan sikap rasa ingin tahu siswa. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan adanya hasil angket pada setiap siklusnya mulai dari siklus I yang memperoleh
persentase sebesar 61% dimana termasuk dalam kriteria cukup mengalami peningkatan pada siklus II
memperoleh persentase sebesar 85% dimana termasuk dalam kriteria tinggi. Selain itu, pembelajaran
model collaborative learning dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. dapat dilihat
dari ketuntasan belajar siswa pada siklus I dengan nilai rata-rata 59,14 dengan ketuntasan belajar sebesar
31,42%, sedangkan pada siklus II meningkat dengan baik yaitu dengan nilai rata-rata 85,14 dengan
ketuntasan belajar sebesar 94,28%. Oleh karena itu, pembelajaran model collaborative learning dapat
menjadi inovasi pembelajaran bagi guru dalam mengajar matematika di tingkat Sekolah Dasar.
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ABSTRAK
Pendidikan abad-XXI menuntut peserta didik untuk memiliki kecakapan hidup sebagai inti dari
kompetensi dan hasil pendidikan, yaitu: (1) belajar menguasai ilmu pengetahuan (learning to know); (2)
belajar menguasai keterampilan (learning to do); (3) belajar hidup bermasyarakat (learning to live
together); dan (4) belajar mengembangkan diri secara maksimal (learning to be), kecakapan hidup akan
terwujud melalui generasi yang memiliki keterampilan berpikir yang baik (UNESCO, 2013).
Keterampilan berpikir yang baik menjadi sangat esensial di era globalisasi salah satunya keterampilan
yang perlu dimiliki adalah higher order thinking skills (HOTS). Pada kurikulum pendidikan nasional,
mata pelajaran ekonomi bertujuan untuk membekali peserta didik berpikir logis, analitis, sistematis, kritis
dan kreatif sehingga peserta didik memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui perangkat
pembelajaran yang diberikan. Untuk mewujudkan tujuan dari kurikulum pendidikan nasional terhadap
mata pelajaran ekonomi dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang meliputi ranah
kognitif C4-C6 yaitu kemampuan menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan
(create) adalah dengan memilih model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered).
Oleh karena itu, perlu adanya alternatif model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik menjadi
aktif dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik mampu mengkonstruk pengetahuan, dan mampu
memberdayakan kemampuannya melalui salah satu model pembelajaran D-PBL. Penerapan model DPBL dalam proses pembelajaran ekonomi diimplementasikan kedalam langkah-langkah (syntax) yang
terdiri dari 8 langkah yaitu: (1.) orient student to the problem, (2) organize students for study, (3) teams,
(4) problem statement with team study, (5) data collecting with teaching group, (6) data processing, (7)
verification with whole class units, (8) generalization).
Kata Kunci: Model Pembelajaran D-PBL, HOTS, Mata Pelajaran Ekonomi
PENDAHULUAN
Pendidikan abad-XXI menuntut peserta didik untuk memiliki kecakapan hidup sebagai inti dari
kompetensi dan hasil pendidikan yaitu: (1) belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know);
(2) belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do); (3) belajar untuk hidup bermasyarakat
(learning to live together); dan (4) belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to be),
kecakapan hidup tersebut dapat terwujud melalui generasi yang memiliki keterampilan berpikir yang
baik (UNESCO, 2013).
Keterampilan berpikir yang baik menjadi sangat esensial di era globalisasi, salah satunya
keterampilan yang perlu dimiliki adalah higher order thinking skills (HOTS) atau keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Brookhart (2010: 5) HOTS sebagai tingkatan tertinggi dari hirarki kognitif taksonomi
Bloom. HOTS merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk melibatkan domain kognitif dan
afektifnya dalam mendapatkan informasi atau memecahkan masalah dan mengambil sebuah keputusan
(Yee, at al, 2015:144). Menurut Khan dan Masood (2015: 980) HOTS dalam pembelajaran merupakan
ranah kognitif C4-C6 meliputi kemampuan menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan
menciptakan (create).
Kemendikbud (2013) tingkat pemahaman, pendalaman dan penguasaan materi peserta didik di
Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain di wilayah benua Asia. Sebagian
besar kemampuan yang dikuasai peserta didik Indonesia hanya mampu mengukur kemampuan pada
tingkat melakukan dengan rata-rata persentase 5%. Artinya, proses pembelajaran yang selama ini
dilakukan belum mampu menggali kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi memberikan alasan
dengan informasi yang lengkap, mengelola informasi, membuat generalisasi, dan menyajikan data. Oleh
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karena itu, diperlukan adanya model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik model pendidikan
abad-XXI yang terdiri dari 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi yaitu: (1) dari berpusat pada
guru menuju berpusat pada peserta didik, (2) dari satu arah menuju interaktif, (3) dari isolasi menuju
lingkungan jejaring, (4) dari pasif menuju aktif-menyelidiki, (5) dari maya/abstrak menuju konteks dunia
nyata, (6) dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, (7) dari luas menuju perilaku khas
memberdayakan kaidah keterikatan, (8) dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke sehala penjuru,
(9) dari alat tunggal menuju alat multimedia, (10) dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif,
(11) dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan, (12) dari usaha sadar tunggal menuju jamak, (13)
dari satu ilmu dan teknologi bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak, (14) dari kontrol terpusat
menuju otonomi dan kepercayaan, (15) dari pemikiran faktual menuju kritis, dan (16) dari penyampaian
pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. (BSNP, 2010: 48-50).
Pada kurikulum pendidikan nasional, mata pelajaran ekonomi bertujuan untuk membekali peserta
didik berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif sehingga peserta didik memiliki keterampilan
berpikir tingkat tinggi melalui perangkat pembelajaran yang diberikan. Untuk mewujudkan tujuan dari
kurikulum pendidikan nasional terhadap mata pelajaran ekonomi dalam meningkatkan indikator-indikator
HOTS adalah dengan memilih model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered).
Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Murtini, dan Santoso (2018) Guru
perlu melakukan upaya inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu dengan menggunakan
model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik(student oriented), sehingga peserta didik mampu
mengkonstruk pengetahuan, dan mampu memberdayakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pendapat
ini didukung oleh Jensen, Mc Daniel,Woodard, dan Kummer (2014: 319) Pembelajaran yang
menggunkan HOTS secara rutin dalam pembelajaran akan menyebabkan peserta didik terlibat dalam
proses berpikir tingkat tinggi akan meningkatkan pemahaman konseptual yang mendalam terhadap materi
dan lebih baik dalam mengingat materi pelajaran. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya alternatif model
pembelajaran yang dapat membantu peserta didik menjadi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga
peserta didik mampu mengkonstruk pengetahuan, dan mampu memberdayakan kemampuannya melalui
salah satu model pembelajaran D-PBL.
Model pembelajaran D-PBL yang merupakan pengembagan dari model yang sudah ada
sebelumnya yaitu model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran Problem Based
Learning (PBL). Model pembelajaran D-PBL dalam operasionalnya menerapkan pendekatan
konstruktivisme. Reorientasi pembelajaran dengan menerapkan pendekatan konstruktivisme diyakini
akan memberikan peluang yang lebih besar untuk menunjang keberhasilan pendidikan dalam upaya
menyiapkan SDM sesuai dengan tujuan pendidikan abad-XXI untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu
masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara
dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya
manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk
mewujudkan cita-cita bangsanya. (BSNP, 2010: 39). Oleh karena itu pengembangan model pembelajaran
D-PBL dinilai relevan dalam menjawab tantangan pendidikan abad-XXI.
Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan keberhasilan penerapan metode pembelajaran
konstruktivisme dengan berbagai modelnya dalam hal peningkatan aktivitas dan prestasi belajar peserta
didik. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut: Singarevelu (2012: 57), Bicknell-Holmes dan
Hoffman (2000: 314) dengan model discovery learning, Yew dan Goh (2016:76), Downing, Ning dan
Shin (2011: 64), El-Shaer dan Gaber (2014: 74) dengan model Problem Based Learning, Aydin (2011:
636) dengan model cooperative Learning, Majoka, Dad dan Mahmud (2013: 16) dengan model Student
Team Achievement Division (STAD), Ishabu (2013: 68) dengan model Numbered Heads Together (NHT).
Penelitian-penelitian ini berasumsi bahwa pengetahuan dikonstruksi oleh pebelajar sendiri atau
konstruktivisme. Melihat berbagai keberhasilan penerapan metode pembelajaran konstruktivisme
tersebut, selayaknya dilakukan penerapan yang lebih luas sebagai upaya meningkatkan kualitas
pendidikan dan salah satunya dilakukan pengembangan melalui model pembelajaran D-PBL.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan model yang dilakukan sebagai rekayasa desain konseptual dalam upaya
peningkatan fungsi dari model yang telah ada sebelumnya, melalui penambahan komponen pembelajaran
yang dianggap dapat meningkatkan kualitas pencapaian yang hendak dicapai baik tujuan proses,
memperluas atau mewujudkan potensi, dan membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu
keadaan yang lebih lengkap, lebih besar atau lebih baik. Trianto (2010:25) pengembangan model harus
memenuhi kriteria sebagai berikut: Pertama, shahih (valid). Aspek validitas dikaitkan dengan dua hal
yaitu; 1) apakah model yang dikembangkan didasarkan pada rasional teotitik yang kuat, 2) apakah
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terdapat konsistensi internal. Kedua, praktis. Aspek kepraktisan hanya dapat dipenuhi jika: 1) para ahli
dan praktisi menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan, 2) kenyataan menunjukan
bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan. Ketiga, efektif. Berkaitan dengan parameter, 1) ahli dan
praktisi berdasarkan pengalamannya menyatakan model tersebut efektif, 2) secara operasional model
tersebut memberi hasil sesuai dengan yang diharapkan. yang berdasarkan pengembangan diarahkan
kepada suatu program yang telah atau sedang dilaksanakan menjadi program yang lebih baik. Tujuan
pengembangan model ini adalah untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan, karena tidak ada
pendekatan tunggal yang secara konsisten lebih baik dibandingkan dengan pendekatan yang lainnya.
Arends (2001) Guru perlu melakukan diferensiasi pengajaran berupa praktik menyesuaikan model
pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Bhattacharjee, et al. (2018) Model pembelajaran
konvensial akan membuat peserta didik merasa bosan, sehingga guru perlu adanya upaya inovatif untuk
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.
Joyce, Weil dan Calhoun (2000: 6) Model pembelajaran adalah perencanaan desain yang
digunakan sebagai pendekatan untuk membantu peserta didik dalam memperoleh informasi, ide,
keterampilan, nilai, cara berpikir dan menjadi sarana untuk berinteraksi dengan peserta didik dalam
proses pembelajaran. Menurut Pateliya (2013: 125) model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai
desain instruksional yang mendeskripsikan proses menetapkan dan menghasilkan kondisi ligkungan
tertentu menyebabkan peserta didik dapat berinteraksi dengan perubahan tertentu yang terjadi pada
perilaku mereka. Egen dan Kauchak (diterjemahkan oleh Wahono, 2012:8) Model pembelajaran adalah
alat untuk membantu guru dalam menjadikan pembelajaran yang sistematis dan efisien. Beberapa penulis
memberikan batasan makna dari model pembelajaran sebagai pola yang menggambarkan prosedur
sistematis dalam merancang desain pembelajaran untuk mengupayakan proses pembelajaran berjalan
optimal (Rusman, 2013; Trianto, 2010; Gafur, 2012; Cahyo, 2013). Dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan dalam merancang pembelajaran sehingga mampu
membantu guru menciptakan inovasi dan lingkungan belajar interkatif yang sesuai dengan pembelajaran.
Model pembelajaran D-PBL adalah model pembelajaran yang membantu peserta didik
mengkonstruk pengetahuan melalui pemecahan masalah yang bermakna yang memunculkan konflik
kognitif, sehingga peserta didik tidak hanya bekerja dalam ranah berpikir rendah namun mampu
mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higer Order Thinking Skills). Penerapan model DPBL dalam proses pembelajaran diimplementasikan kedalam langkah-langkah (syntax) yang terdiri dari 8
langkah yaitu:
1. Orient Student To the Problem, pada tahap ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran,
mengarahkan peserta didik ke dalam model yang akan dikembangkan dan memotivasi untuk
terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah.
2. Organize Student for Study, pada tahap ini guru membangkitkan ketertarikan peserta didik
terhadap materi pembelajaran dengan membantu peserta didik mendefinisikan dan
mengorganisasikan sebanyak mungkin masalah yang relevan.
3. Teams, pada tahap ini guru mengarahkan peserta didik untuk membentuk kelompok yang
beranggotkan 4-5 orang.
4. Problem statement with team study, pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah-masalah yang relevan dengan
bahan pengajaran, kemudian memilihnya dan dapat mengajukan jawaban sementara dalam
bentuk hipotesis terkait dengan materi pembelajaran.
5. Data Collecting with Teaching Group, pada tahap ini guru memfasilitasi peserta didik dalam
mengumpulkan informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara
dengan nara sumber, melakukan uji coba untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis.
6. Data Processing, pada tahaap ini guru memfasilitasi peserta didik untuk mengolah data dan
informasi yang telah didapat secara berkelompok untuk menyelesaikan permaslahan.
7. Verification with Whole-Class Unit, pada tahap ini guru membantu peserta didik untuk
melakukan refleksi terhadap investigasinya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis,
dan proses-proses yang telah merekagunakan melalui kegiatan persentasi di depan kelas
kemudian guru memberikan pembenaran melalui pengajaran secara klasikal terhadap konsepkonsep yang keliru atau salah.
8. Generaliztion, pada tahap ini guru bersama peserta didik menyimpulkan proses pembelajaran,
memberi penguatan dan merekomendasikan nilai-nilai yang seharusnya dapat
diimplementasikan dalam kehidupan.

173

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Menghadapi Abad-XXI yang menekankan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) untuk mencipta tata pendidikan yang dapat ikut menghasilkan sumber daya pemikir yang
mampu ikut membangun tatanan sosial dan ekonomi, sadar pengetahuan seperti layaknya warga AbadXXI. Roets dan Maritz (2017: 52) HOTS sebagai bagian dari hirarki Taksonomi Bloom masuk kedalam
dimensi pengetahuan kognitif , dimana dimensi pengetahuan kognitif dibagi lagi secara hirarkinya
menjadi empat kategori yaitu: pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural dan
pengetahuan metakognitif. Brookhart, (2010: 3) dan Tran Vui (2001: 5) memiliki pendapat yang sama
bahwa HOTS terjadi ketika seseorang menerima informasi baru dan mengambil informasi yang tersimpan
dalam memori lalu saling menghubungkan atau menata kembali dan memperluas informasi untuk
mencapai tujuan seperti menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapi. Menurut Thomas dan Throne
(2009) HOTS adalah kemampuan berfikir tingkat tinggi bukan hanya sebatas menghafal fakta-fakta.
Lewy, Zukardi, dan Aisyah (2009: 16) menyatakan bahwa indikator untuk mengukur HOTS
meliputi:
1. Menganalisis : (a) Menganalis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan
informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya;
(b)mengidetifikasi/ merumuskan pertanyaan; dan (c) Mampu mengenali serta membedakan
faktor penyebab dan akibat dari sebuahpermasalahan.
2. Mengevaluasi : (a) Memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, dan metodologi dengan
menggunakan kriteria ; (b) yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai
efektifitas atau manfaatnya; (c) Membuat hipotesis, mengkritik, dan melakukan penguji- an;
(d) Menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Mencipta : (a) Membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap suatu masalah; (b)
Merancang satu cara
untuk menyelesaikan masalah; (c) Mengorganisasikan
unsurunsur, atau bagian-bagian menjadi struktur baru yang belum adasebelumnya.
Kemampuan untuk membangun pengalaman belajar menempati inti kemampuan guru mengajar
(Kyriacou, 2012: 228). Meskipun mengajar adalah kegiatan perseorangan, kerja tim dan keterpaduan
komponen-komponen pembelajaran sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan
(Mudyaharjo, 2008: 524). Tugas guru dalam pembelajaran sangatlah kompleks dalam mengintegrasikan
pesan pembelajaran kepada peserta didik agar dapat diterima sehingga terjadi perubahan perilaku
(Karwono dan Mularsih, 2012: 2) pengeintegrasian keterampilan yang dimaksud dilandasi oleh
seperangkat teori dan diarahkan oleh suatu wawasan, sedangkan aplikasinya dipengaruhi oleh semua
komponen pembelajaran.
NCSS (2000) Ekonomi sebagai cabang ilmu pengetahuan masuk kedalam klasifikasi ilmu
pengetahuan sosial. Ekonomi dalam pembelajaran merupakan suatu study tentang perilaku orang dan
masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif
penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditas dan penyalurannya, baik saat ini maupun
dimasa depan kepada berbagai individu dan kelompok dalam suatu masyarakat (Sukwiaty, 2009). Dalam
proses pembelajaran pengembangan model D-PBL untuk meningkatkan HOTS pada mata pelajaran
ekonomi di SMA maka perlu didukung oleh perangkat pembelajaran sebagai berikut:
1. Silabus
Produk model pembelajaran D-PBL dilengkapi dengan perangkat pembelajaran, silabus yang
sudah disediakan berdasarkan format kurikulum 2013.
2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RPP ini terdiri dari beberapa komponen yaitu: 1) data sekolah, mata pelajaran, dan
kelas/semester; 2) materi pokok; 3) alokasi waktu; 4) tujuan pembelajaran, KD dan indikator
pencapaian kompetensi; 5) materi dan metode pembelajaran; 6) media, alat, dan sumber
belajar;7) langkah pembelajaran; dan 8) penilaian.
3. Buku Panduan Guru
Buku panduan guru digunakan sebagai referensi oleh guru yang berisi penjelasan model,
materi, sintaks pembelajaran, dan jawaban buku kerja peserta didik.
4. Buku Kerja Perserta Didik
Buku ini digunakan peserta didik untuk mengerjakan tugas dan latihan yang berkaitan dengan
materi yang diajarkan sesuai dengan sintaks D-PBL untuk mencapai tujuan pembelajaran.
5. Instrumen Penilaian
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Instrumen penilaian digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan untuk mengukur
ketercapaian kemampuan HOTS peserta didik.
Sistem pendukung selanjutnya adalah lingkungan belajar. Ajayi (2011: 34) mengungkapkan
bahwa lingkungan yang memberikan suasana kondusif untuk kegiatan belajar mengajar, tanpa ada rasa
permusuhan dan ketegangan antara pengajar danpeserta didik, pasti akan meningkatkan penyampaian
instruksional yang baik dan hasil belajar yang lebih baik juga.
Mengingat pentingnya peran pendidikan dalam menyiapkan SDM era global, perlu dilakukan
perubahan kearah yang lebih baik, maka penerapan model pembelajaran melalui D-PBL dapat membantu
keterlibatan aktivitas-aktivitas peserta didik untuk merekonstruksi pengetahuan dan mengembangkan
pembelajaran yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Implikasi model pembelajaran melalui model
D-PBL dapat membantu peserta didik meningkatkan kemampuan Higher Order Thingking Skill (HOTS)
sehingga akan meningkatkan pemahaman konspetual yang mendalam terhadap materi dan lebih baik
dalam mengingat materi pembelajaran. Dengan diterapkannya model pembelajaran D-PBL maka
diharapkan akan meningkatakan mutu proses dan hasil pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran
ekonomi di SMA.
SIMPULAN
Keterampilan berpikir yang baik menjadi sangat esensial di era globalisasi salah satunya
keterampilan yang perlu dimiliki adalah higher order thinking skills (HOTS). Pada kurikulum pendidikan
nasional, ekonomi bertujuan untuk membekali peserta didik berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan
kreatif sehingga peserta didik memiliki keterampilan berfikir tingkat tinggi melalui perangkat
pembelajaran yang diberikan. Untuk mewujudkan tujuan dari kurikulum pendidikan nasional terhadap
mata pelajaran ekonomi dalam meningkatkan indikator-indikator HOTS meliputi ranah kognitif C4-C6
yaitu kemampuan menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create).
Berdasarkan hal tersebut perlu adanya alternatif model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik
menjadi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik mampu mengkonstruk pengetahuan, dan
mampu memberdayakan kemampuannya melalui salah satu model pembelajaran D-PBL. Implikasi model
pembelajaran melalui model D-PBL dapat membantu peserta didik meningkatkan kemampuan Higher
Order Thingking Skill (HOTS) sehingga akan meningkatkan pemahaman konspetual yang mendalam
terhadap materi dan lebih baik dalam mengingat materi pembelajaran.
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Abstrak
Pembelajaran Matematika pada umumnya dibangun untuk meningkatkan kemampuan mengonstruksi
pengetahuan baru sebagai upaya peningkatan penguasaan materi Matematika melalui model atau
pendekatan pembelajaran yang sesuai. Artikel ini mendeskripsikan penerapan model Auditory
Intellectually Repetition (AIR) pada pembelajaran Matematika khususnya luas bangun datar di sekolah
dasar. Model ini termasuk model pembelajaran baru yang digunakan oleh guru kelas, sehingga masih
perlu adaptasi dalam menerapkannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif di sebuah
sekolah dasar di Kabupaten Kebumen, tepatnya kelas V yang berjumlah 36 siswa, 20 siswa laki-laki dan
16 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi
patisipasi pasif yang didukung oleh dokumen yang terkait dengan pembelajaran. Secara garis besar, guru
telah menerapkan tiga langkah utama model AIR sesuai prosedur, namun masih terdapat beberapa kendala
dari penerapan model pembelajaran yang sebaiknya diminimalisir.
Kata Kunci: Model AIR, pembelajaran, luas bangun datar
PENDAHULUAN
Pembelajaran Matematika di sekolah dasar selayaknya dibangun untuk menyiapkan siswa dalam
memecahkanan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan Matematika. Susanto (2013:189) menjelaskan
bahwa pembelajaran Matematika di sekolah dasar perlu dilakukan guna meningkatkan keterampilan siswa
dalam menggunakan Matematika. Matematika merupakan mata pelajaran yang relatif sulit dipahami oleh
siswa karena sifat keabstrakannya. Maka dari itu, kepiawaian guru dalam mengemas pembelajaran sangat
diperlukan untuk menyampaikan materi-materi abstrak tersebut kepada siswa kelas V yang notabennya
masuk pada tahap operasional konkret. Operasi konkret merupakan kegiatan mental yang difokuskan
pada objek dan peristiwa nyata yang dapat diukur (Desmita, 2013:156). Diukur dalam hal ini diselidiki
dengan mencoba dan mengekplorasi objek atau peristiwa secara logis yang didorong oleh rasa ingin tahu
siswa(Sobur, 2011:132). Erikson berpendapat bahwa anak kelas V SD mempunyai karakteristik senang
berkelompok dan berorganisasi, rajin mengerjakan tugas, dan perlu pengarahan dari orang tua (Sobur,
2011: 136). Karakteristik siswa yang menunjukkan cara berpikir secara logis dan abstrak yang didorong
rasa ingin tahu yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu seorang guru dalam mengemas
pembelajaran, khususnya dalam hal ini pembelajaran Matematika.
Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang
mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru. Corey mengemukakan bahwa pembelajaran
merupakan suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia
turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap
situasi tertentu (Sagala, 2014:61). Hamalik (2012:57) mengemukakan, pembelajaran adalah suatu
kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur
yang saling mempengaruhi guna mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran pada artikel ini
dikhususkan pada pembelajaran Matematika. Pembelajaran Matematika merupakan suatu proses belajar
mengajar yang dibangun guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa dan kemampuan berpikir
siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya
meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi Matematika (Susanto, 2013: 186). Wahyudi (2015:
68) menyatakan bahwa Matematika adalah salah satu bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan
dibangun dengan proses penalaran deduktif, yatu kebenaran suatu konsep yang diperoleh sebagai akibat
logis dari kebenaran sebelumnya sudah diterima, sehingga kebenaran antarkonsep dalam Matematika
bersifat sangat kuat dan jelas. Beberapa pendapat tersebut mengarahkan guru untuk menyajikan
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pembelajaran Matematika menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kompleksitas materi
yang akan disampaikan. Materi Matematika di sekolah dasar meliputi bilangan, pengukuran, geometri,
aljabar, statistika dan peluang, trigonometri, dan kalkulus (Wahyudi, 2015:68). Artikel ini fokus
membahas materi geometri pada umumnya dan Luas Bangun Datar pada khususnya. Luas bangun datar
merupakan salah satu materi yang sarat akan penemuan rumus dan penggunaan rumus dalam
memecahkan suatu permasalahan Matematika, yang meliputi 8 bangun datar yakni bangun segitiga,
persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat dan lingkaran.
Karakteristik materi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu faktor dalam penentuan model
pembelajaran yang akan digunakan.
Berbagai model pembelajaran telah dikembangkan oleh ahli atau praktisi pendidikan guna
memudahkan siswa dalam menerima materi pembelajaran. Model pembelajaran yang dikembangkan oleh
para ahli dalam pembelajaran salah satunya adalah model Auditory Intellectually Repetition (AIR)
(Shoimin, 2014:25). Model AIR ini efektif untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa
(Handayani, 2014). Model AIR hampir sama dengan model Somatic Auditory Visualization Intellectually
(SAVI) dan model Visualization Auditory Kinesthetic (VAK), perbedaannya terletak pada Repetition yang
bermakna pendalaman, perluasan dan pemantapan dengan cara pemberian kuis (Huda, 2014:289-290).
Model AIR dipilih sebagai salah satu alternatif untuk membelajarkan Luas Bangun Datar karena sesuai
dengan karakter pembelajaran itu sendiri yang penuh dengan rumus-rumus yang mana perlu langkah
pengulangan dan penguatan. Melalui model AIR, siswa tidak hanya akan menerima rumus apa adanya,
tapi ada salah satu langkah yang membantu siswa untuk menemukan rumus itu sendiri. Dengan begitu,
pada langkah ini, siswa benar-benar dituntut untuk aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Hal ini sesuai
dengan pendapat Prahastiwi (2015) yang mengemukakan bahwa model AIR mampu mengaktifkan siswa
dalam pembelajaran. Selain mengaktifkan siswa, model AIR dapat meningkatkan kreatifitas siswa dalam
belajar (Trisetio, 2014). Model AIR juga menyediakan langkah guna mengulangi pembelajaran tentang
Luas Bangun Datar tersebut, karena pada materi ini rumus tidak serta merta hanya dihafal, namun juga
ada pengulangan dalam penggunaannya. Fauzi dan Winarti (2015) berpendapat bahwa model AIR dapat
meningkatkan keterampilan berpikir krits pada siswa, dimana berpikir kritis tersebut sangat bermanfaat
bagi siswa guna menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan Matematika.
Model AIR merupakan model pembelajaran dengan menyajikan tiga langkah utama yakni
Auditory, Intellectually, dan Repetition. Auditory adalah belajar dengan mengakses segala bunyi dari kata
yang diciptakan maupun diingat (Bobbi, 2012:124). Auditory sendiri dapat dimaknai dengan proses
belajar melalui kegiatan mendengarkan, menyimak atau berbicara (Shoimin, 2014:29). Namun dari
proses mendengarkan tersebut, kadang-kadang orang auditorial akan kehilangan urutan materi jika
mereka mencoba mencatat materi selama presentasi berlangsung (Prastowo, 2008: 264). Menurut
Rusman (2012: 111) siswa yang belajar dengan gaya auditory akan mengandalkan kesuksesan dalam
belajar dengan mendengarkan (alat pendengaran). Sejalan dengan pendapat Rusman, Huda(2014:290)
menjelaskan, siswa auditoris mengakses segala macam bunyi dan kata untuk memudahkannya dalam
menerima pembelajaran melalui kegiatan berdiskusi dengan orang lain, oleh sebab itu, guru hendaknya
melakukan hal-hal berikut: (a) melaksanakan diskusi kelas atau debat; (b) meminta siswa untuk
presentasi; (c) meminta siswa untuk membaca teks dengan keras; dan (d) melaksanakan belajar
kelompok.
Intellectually bermakna belajar menggunakan kemampuan berpikir dalam aktivitas
intelektual(Purniawati, 2013:11). Aktivitas intelektual menurut Meier diantaranya memecahkan masalah,
menganalisis pengalaman, melahirkan gagasan kreatif, mencari dan menyaring informasi, dan
sebagainya(Huda, 2014: 291). Sumanto (2014: 142)
menyatakan bahwa kecerdasar intelektual
merupakan kemampuan memecahkan masalah baru secara cepat dan tepat.
Repetition bermakna pengulangan dengan tujuan memperdalam pemahaman siswa melalui
kegiatan pemberian tugas atau kuis (Shoimin, 2014: 29). Hal ini didukung oleh teori Thorndike
(Wahyudi, 2015: 2), yang mengungkapkan bahwa semakin sering suatu konsep Matematika diulangi,
maka semakin dikuasai juga konsep Matematika itu. Mengulang sesering mungkin juga mempermudah
kesempatan dalam fokus dan difusi (Bobbi, 2012: 197). Pengulangan yang dimaksud, bisa diberikan
secara teratur, pada waktu-waktu tertentu, atau tiap unit diberikan jika dianggap perlu (Huda, 2014: 292).
Dimyati mengemukakan bahwa ada tiga teori yang menekankan pentingnya pengulangan, yaitu teori
Psikologi Daya, teori Psikologi Asosiasi (Koneksionisme), dan teori Psikologi Conditioning (Purniawati,
2013: 12). Teori Psikologi Daya menyatakan belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia
yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, berpikir, dan
sebagainya. Melalui pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Teori Psikologi Asiosiasi
atau koneksionisme dengan hukum belajar dari Thorndike yaitu “law of excercise” mengungkapkan
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bahwa belajar adalah pembentukan hubungan antara stimulus dan respons, serta pengalaman-pengalaman
memperbesar peluang timbulnya respons benar. Teori psikologi Conditioning yang merupakan
perkembangan lebih lanjut dari koneksionisme menekankan pentingnya pengulangan dalam belajar. Pada
teori ini, mengajar adalah mengulang-ulang suatu perbuatan menjadi suatu kebiasaan. Pengulangan yang
dilakukan tidak berarti dilakukan dengan bentuk pertanyaan atau informasi yang sama, melainkan dalam
bentuk informasi yang bervariatif sehingga tidak membosankan.
Penggunaan model pembelajaran dalam Matematika ditentukan oleh karakteristik siswa,
karakteristik mata pelejaran Matematika itu sendiri, dan lingkungan, sehingga tidak ada model
pembelajaran tertentu yang diyakini secara umum sebagai model pembelajaran terbaik. Kelebihan model
AIR menurut Shoimin (2014: 30-31) adalah: 1) siswa lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran
dengan mengekspresikan idenya; 2) siswa memiliki lebih banyak kesempatan dalam memanfaatkan
pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif; 3) siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon
permasalahan dengan cara mereka sendiri; 4) siswa secara termotivasi untuk memberikan bukti atau
penjelasan; 5) siswa memiliki banyak pengalaman untuk menemukan sesuatu dalam menjawab
permasalahan. Adapun keunggulan model pembelajaran AIR menurut Triani, Budi, & Chamdani (2015:
37) yaitu: (1) melatih pendengaran dan keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat (Auditory), (2)
melatih siswa untuk memecahkan masalah secara kreatif (Intellectually), (3) melatih siswa untuk
mengingat kembali tentang materi yang telah dipelajari (Repetition), dan (4) siswa menjadi lebih aktif dan
kreatif.
Kelemahan model AIR menurut Shoimin (2014: 30-31) adalah: 1) membuat dan menyiapkan
masalah yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah sehingga guru harus mempunyai persiapan
yang lebih matang; 2) mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa bukan hal yang
mudah sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang
diberikan; dan 3) siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu dan mencemaskan jawaban mereka.
Berdasarkan tujuan pembelajaran Matematika di atas, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
keterampilan siswa dalam menggunakan Matematika adalah membelajarkan Matematika dengan strategi
yang benar, seperti menerapkan model pembelajaan yang sesuai dengan karakter materi Matematika dan
siswa. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan penerapan model AIR pada pembelajaran
Luas Bangun Datar di kelas V SD.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif tentang penerapan model AIR di kelas V SD Negeri
2 Tamanwinangun, Kebumen yang berjumlah 36 siswa. Narasumber pada penelitian ini adalah guru kelas
V dan beberapa siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur
dan observasi pastisipasi pasif terhadap kepada guru kelas dan siswa kelas V, serta analisis dokumen yang
berupa silabus, RPP, LKS, buku sumber materi belajar dan lembar kuis siswa. Validitas data pada
penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data pada penelitian ini
berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data yang menggunakan
teknik dari Miles and Huberman mulai dari aktivitas data reduction, data display, dan conclusion
drawing/verivication (Sugiyono, 2017: 337).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Matematika di SD secara umum dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit bagi siswa, terbukti
dari hasil wawancara terhadap beberapa siswa. Mereka menganggap bahwa matematika merupakan mata
pelajaran yang sering membuat kepala sakit karena mereka pusing mengahapi banyak angka dan rumus.
Membelajarkan matematika sendiri dianggap tidak mudah bagi guru, karena tidak semua siswa mudah
menerima materi dari guru. Dari hasil evaluasi guru setelah selesai pembelajaran, nilai siswa
menunjukkan bahwa tidak sedikit siswa yang sebenarnya belum mencapai target minimal. Upaya yang
dilakukan guru untuk meminimalisasi hal tersebut adalah menerapkan model dan media pembelajaran
yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi ajarnya. Model pembelajaran yang digunakan pada
materi Luas Bangun Datar adalah model AIR dengan langkah-langkah: (a) siswa dibagi menjadi beberapa
kelompok, masing-masing kelompok 4-5 anggota; (b) siswa mendengarkan dan memperhatikan
penjelasan guru; (c) setiap kelompok mendiskusikan tentang materi yang mereka pelajari dan menuliska
hasil dari diskusi untuk selanjutnya dipresentasikan di depan kelas; (d) saat diskusi, siswa mendapat soal
atau permasalahan yang berkaitan dengan materi; (e) masing-masing kelompok berdiskusimenerapkan
hasil diskusinya guna meningkatkan kemampuan mereka untuk meyelesaikan masalah dari guru; dan (f)
tiap siswa mendapatkan kuis (Shoimin, 2014: 30).
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Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model AIR yang diterapkan guru adalah:(a)
pengenalan media konkret, (b) penyampaian materi (Auditory), (c) diskusi kelompok (Intellectually), (d)
presentasi dan penyimpulan hasil diskusi (Auditory), dan (e) pengulangan materi (Repetition). Langkahlangkah ini sesuai dengan pendapat MAIRawati (Purniawati, 2013: 14) yang mengelompokkan langkahlangkah model AIR sesuai unsurnya yaitu: (a) Auditory, (b) Intellectually, serta (c) Repetition. Langkah
tersebut sedikit berbeda dengan langkah pembelajaran model AIR pada umumnya karena pada
pembelajaran ini, guru menyertakan media konkret guna memudahkan siswa dalam menerima
pembelajaran. Hal ini didukung oleh pendapat Rosli, Goldsby, dan Capraro (2015) yang mengemukakan
bahwa penggunaan media model benda nyata (manipulatives) dalam pembelajaran Matematika efektif
untuk membantu siswa mengaktualisasikan simbol dan konsep Matematika yang abstrak dalam
penafsiran dan pemecahan masalah Matematika. Pendapat lain dikemkakan oleh Putri (2015) bahwa
penggunaan media konkret dapat meningkatkan kemampuan pemahaman Matematika siswa. Media
konkret yang digunakan guru disertakan pada setiap langkah pembelajaran menggunakan model AIR.
Langkah pertama adalah pengenalan media konkret. Tindakan guru pada langkah ini adalah
mengeskplor pengetahuan siswa tentang media yang akan digunakan dengan bertanya jawab bersama
siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa
pada tahap opreasioanl konkret. Kegiatan tersebut disertai dengan memperlihatkan secara langsung media
yang akan digunakan guna memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa, agar siswa merasa
tertarik dan memiliki rasa ingin tahu yang lebih dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kegiatan
ini dilakukan untuk menambah wawasan siswa yang sudah pernah tahu atau melihat media dan
menginformasikan kepada siswa-siswa yang belum mengetahuinya.
Selanjutnya langkah penyampaian materi yang didalamnya mengandung unsur Auditory. Auditory
seperti halnya yang disampaikan Shoimin (2014) berarti belajar dengan mendengarkan. Jadi,guru
menyampaikan materi dengan metode ceramah. Guru menerapakan salah satu model inovatif ini, tidak
meninggalkan metode konvensional, yang tidak sedikit orang menganggap bahwa metode konvensional
merupakan penghambat meningkatknya sebuah pembelajaran, guru menganggap bahwa metode ceramah
itu penting digunakan dalam memberlajarkan materi, karena siswa kelas V kurang mudah memahami
materi apabila hanya dilepas untuk membaca buku secara mandiri. Hal ini didukung oleh pendapat
Erikson, bahwa siswa operasional konkret butuh pengarahan dari orang tua (Sobur, 2011: 136). Salah
satunya, penyampaian materi dari guru. Kegiatan lain yang dilakukan guru yakni bertanya jawab dengan
siswa tentang materi yang dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru membentuk atmosfer
dialektis dalam kelas, yakni menimbulkan pertanyaan baru dari siswa yang memiliki motivasi dalam
mengajukan pertanyaan. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian siswa tampak aktif.
Langkah diskusi kelompok kecil yang terkait dengan unsur Intellectually. Langkah ini diawali
guru dengan pemberian masalah tentang bangun datar, lebih tepatnya bagaimana cara menemukan rumus
sebuah bangun datar pada beberapa kelompok siswa yang telah ditentukan oleh guru. Sesuai dengan
pendapat dari Meier, bahwa salah satu aktivitas intelektual adalah memecahkan sebuah masalah (Huda,
2014: 291). Guru tidak serta merta menugaskan dan membiarkan siswa untuk menemukan rumus luas
bangun datar secara mandiri, namun guru juga membimbing dan memfasilitasi langkah ini dengan
memberikan lembar kerja siswa yang didalamnya terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan
siswa guna mencapai tujuan yakni menemukan rumus luas bangun datar. Dari langkah ini, guru
mengharapkan siswa nantinya, di masa mereka yang akan datang, tidak hanya sekedar hafal tetapi juga
paham dan mampu mengaplikasikan apa yang mereka peroleh sendiri secara langsung. Kegiatan diskusi
kelompok kecil ini menunjukkan sikap siswa yang lebih antusias dalam pembelajaran, terbukti dari
pendapat beberapa siswa yang merasa senang untuk berkelompok dan mengerjakan tugas bersama teman.
Kembali, hal ini sesuai dengan pendapat Erikson bahwa karakteristik anak operasional konkret adalah
rajin megerjakan tugas dan berkelompok (Sobur, 2011: 136). Langkah ini juga yang terlihat
meningkatkan frekuensi riuh siswa. Riuh dalam hal ini, membahas permasalahan yang diberikan oleh
guru, bukan meriuhkan hal yang lain. Siswa yang tadinya belum berani mengajukan pertanyaan, pada
langkah ini, banyak siswa yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan tentang kesulitankesulitan yang mereka temukan. Tugas guru menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu dengan menjawab
setiap pertanyaan dan membimbing diskusi agar tidak keluar dari lingkup materi yang dipelajari dan
mencapai tujuan yang diharapkan.
Langkah presentasi dan penyimpulan hasil diskusi. Langkah ini terdapat unsur auditory yakni
mendengarkan presentasi hasil diskusi dari kelompok lain. Langkah ini tampak mengaktifkan siswa yang
memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, untuk siswa yang kurang percaya diri cenderung lebih diam
dan mendengarkan apa yang disampaikan kelompok lain. Kesenjangan itu diminimalisasi oleh guru
dengan guru itu sendiri yang menentukan siapa yang akan mewakili kelompok. Guru juga memotivasi
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siswa dengan memberikan reward kepada siapa saja yang berani tampil ke depan apapun hasil
diskusinya, dengan begitu, siswa diharapkan tidak malu dan tidak mempermalukan apapun hasilnya,
karena pada langkah ini juga, semua pendapat dari tiap-tiap kelompok akan dibahas dan disimpulkan
secara klasikal dengan bimbingan guru.
Repetition merupakan langkah akhir dari model AIR yang bermakna pengulangan materi.
Pengulangan materi pada langkah ini yakni dengan memberikan kuis kepada siswa. Guru memberikan
secarik kertas tanpa nama yang di dalamnya terdapat satu soal, yang berbeda-beda tiap siswanya, tentang
materi luas bangun datar. Hal ini sesuai dengan pendapat (Shoimin, 2014: 29) bahwa pengulangan tidak
melulu menyampaikan kembali materi dari awal, namun bisa dilakukan dengan bentuk pemberian kuis.
Lembaran kuis yang telah dikerjakan siswa, digulung dan dimasukkan dalam toples bening. Upaya
konfirmasi dari kuis siswa adalah dengan guru mengambil beberapa gulungan kertas dan membacakan
rumus serta hasil pekerjaan siswa, apabila terdapat kekeliruan, akan langsung dibahas bersama tanpa
mengetahui siapa siswa yang menjawab salah. Dengan begitu, siswa yang salah akan merasa dihargai dan
tetap memperoleh ilmu bagaimana cara menjawab yang benar.
Melihat dari beberapa rangkaian langkah di atas, kegiatan evaluasi belum masuk di dalamnya. Kegiatan
evaluasi dilakukan setelah serangakaian langkah tersebut terlaksana. Jadi, model ini memang
membutuhkan waktu yang lama dalam penerapannya. Seperti halnya pendapat Nadhiroh (2014),
kelemahan dari model pembelajaran AIR adalah terdapat tiga aspek yang harus diintegrasikan yakni
Auditory, Intellectually, dan Repetition sehingga secara sekilas pembelajaran ini membutuhkan waktu
yang lama. Tetapi, hal ini dapat diminimalisasi dengan cara pembentukan kelompok pada aspek Auditory
dan Intellectually.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah guru telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan acuan
(RPP), yakni: (a) pengenalan media konkret, (b) penyampaian materi (Auditory), (c) diskusi kelompok
(Intellectually), (d) presentasi dan penyimpulan hasil diskusi (Auditory), dan (e) pengulangan materi
(Repetition). Namun pada pengelolaan waktu, dirasa masih kurang, karena masih melebihi batas waktu
yang telah dialokasikan. Kedepannya, jika menerapkan model AIR, guru diharapkan lebih mampu
mengelola waktu pembelajaran seefektif dan seefisien mungkin, salah satunya dengan membatasi waktu
ceramah dan waktu diskusi.
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ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pembelajaran guided inquiry untuk
meningkatkan penguasaan konsep siswa sekolah dasar. Model pembelajaran inovatif sangat penting
dalam pelaksanaan pembelajaran. Akan tetapi, masih banyak guru yang belum menerapkan model
pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, diperlukan
adanya inovasi terbaru tentang model pembelajaran yang dipadukan dengan model, strategi,
pendekatan, dan metode pembelajaran yang lain. Inovasi dalam model pembelajaran diharapkan
mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran serta dapat mencapai tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Peneliti
memperoleh data dari buku-buku primer dan buku penunjang. Berdasarkan kajian pustaka
menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran guided inquiry dapat meningkatkan
penguasaan konsep siswa serta menciptakan suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan.
Kesimpulan berdasarkan kajian pustaka adalah salah satu alternatif upaya untuk meningkatkan
penguasaan konsep siswa yaitu dengan model pembelajaran inovatif, yaitu dengan model
pembelajaran guided inquiry.
Kata Kunci: model pembelajaran, Guided Inquiry, penguasaan konsep
PENDAHULUAN
Model pembelajaran memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran karena pembelajaran
memerlukan proses pembelajaran yang aktif dan menumbukan rasa ingin tahu siswa dalam memecahkan
suatu masalah. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada pembelajaran di kelas menunjukkan
bahwa guru masih belum menerapkan model pembelajaran yang sesuai, sehingga keaktifan siswa dalam
mengembangkan penguasaan konsepnya masih sangat kurang. Hal ini didukung dengan hasil wawancara
dengan beberapa siswa yang mengatakan mereka kurang tertarik dengan proses pembelajaran
dikarenakan kurangnya kegiatan yang diterapkan dalam pembelajaran, sehingga siswa merasa bosan. Hal
ini dapat dilihat pada sikap siswa selama mengikuti pembelajaran yang kurang menunjukkan
keaktifannya.
Berkaitan dengan masih rendahnya minat siswa untuk menguasai konsep pada pembelajaran maka
diperlukan suatu alternatif yang mampu memecahkan masalah dalam upaya meningkatkan penguasaan
konsep siswa. Salah satu cara yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan
model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Huda (2014: 143) menyatakan bahwa model
pembelajaran harus dianggap sebagai kerangka kerja struktural yang juga dapat digunakan sebagai
pemandu untuk mengembangkan lingkungan dan aktivitas belajar yang kondusif. Pendapat ini
menjelaskan bahwa model pembelajaran membantu guru untuk merencanakan dan menyusun langkahlangkah pembelajaran dengan baik sehingga lingkungan dan kondisi belajar lebih kondusif. Model
pembelajaran yang tepat digunakan untuk meningkatkan penguasaan konsep adalah dengan model
pembelajaran Guided Inquiry.
Guided inquiry menekankan pada pendekatan ilmiah (scientific approach) yaitu proses
pembelajaran yang menekankan pada metode ilmiah dalam menganalisis fenomena alam yang terjadi
sehingga menjadi pengetahuan baru bagi siswa. Guided Inquiry dirancang untuk mendorong siswa
melakukan kegaiatan penyelidikan terhadap fenomena alam, memperoleh pengalaman baru serta
mengembangkan kemampuan konsepnya. Karakteristik dari model pembelajaran guided inquiry adalah
siswa memperoleh pengalaman langsung yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi
dengan bimbingan guru. Peran guru yaitu untuk memberikan petunjuk sederhana agar siswa mampu
menemukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut.
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Meningkatnya hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran Guided Inquiry dapat
dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri Nur Azizah (2016) dengan judul Penerapan
Model Guided Inquiry Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Kelas
XI MIA 3 SMA Negeri 1 Teras Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa penerapan model Guided Inquiry Learning dapat meningkatkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi siswa kelas XI MIA 3 SMA Negeri 1 Teras tahun pelajaan 2015/2016.
Penelitian yang lain dilakukan oleh Candra Damayanti (2009) dengan judul Implementasi Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dalam Rangka Meningkatkan Penguasaan Konsep Ekosistem Siswa
Kelas X di SMA Negeri 2 Karanganyar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa dan hasil belajar biologi siswa kelas
X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2006 / 2007.
.
METODE
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan
studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk
menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi
itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan
disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber
tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hakikat Model Pembelajaran
Proses pembelajaran akan berjalan dengan maksimal jika guru menerapkan model pembelajaran
yang tepat. Model pembelajaran tersebut akan memudahkan siswa dalam menerima dan memahami
materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dengan menggunakan model pembelajaran dalam
kegiatan belajar mengajar maka tujuan pembelajaran akan mudah tercapai.
Menurut Rusman dan Dewi (2011: 198) model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola
yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas atau dalam latar
tutorial dan dalam membentuk materiil-materiil pembelajaran – termasuk buku-buku, film-film, pita
kaset, dan program media komputer, dan kurikulum (serangkaian studi jangka panjang).
Pendapat lain mengatakan bahwa model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk
pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata
lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan
teknik pembelajaran. (Purnomo, 2012: 25)
Joyce & Weil (Rusman, 2011: 133) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu
rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka
panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.
Dari beberapa pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa model pembelajaran adalah
suatu pola yang digunakan sebagai pedoman guru mengorganisasikan proses pembelajaran siswa dari
awal sampai akhir yang disajikan secara khas untuk membantu peserta didik untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Penerapan model pembelajaran disesuaikan dengan
kondisi peserta didik agar sesuai dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.
Model Pembelajaran Guided Inquiry
Model pembelajaran guided inquiry dapat disebut juga dengan model pembelajaran inkuiri
terbimbing. Dalam pelaksanaan guided inquiry siswa tidak mengembangkan permasalahannya sendiri,
namun permasalahan diberikan oleh guru. Dari permasalahan tersebut, siswa dituntut untuk melakukan
penyelidikan sampai pada akhirnya memperoleh kesimpulan dari hasil penyelidikan dengan bimbingan
guru.
Pendekatan inkuiri terbimbing adalah pendekatan inkuiri saat guru membimbing siswa
melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal mengarahkan kepada suatu diskusi (Jauhar, 2011:
69). Mengutip penelitian Bilgin inkuiri terbimbing digambarkan sebagai pendekatan yang berpusat
kepada siswa, guru pun mempunyai peran aktif dalam menentukan permasalahan dan tahap-tahap
pemecahannya (Maretasari, Sumali & Yamin, 2012: 28). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Jufri
(mengutip simpulan Orlich, et al) jika pendidik menyediakan segala sesuatu termasuk data dan fakta-fakta
dan meminta peserta didik membuat generalisasi, maka sesungguhnya pendidik tersebut melaksanakan
model inkuiri induktif terbimbing (guided inductive inquiry) (2012: 97).
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Pada pembelajaran ini guru berperan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa
dalam melakukan kegiatan. dengan demikian seluruh siswa baik yang memiliki intelegensi tinggi maupun
yang memliki keintelegensi rendah mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik sehinga
pembelajaran tidak dimonopoli oleh siswa siswa yang mempunyai intelegensi tinggi. Pembelajaran
berbasis inkuiri juga dapat memfasilitasi perkembangan sikap peserta didik (Jufri, 2013: 105). Oleh
karena itu, guru harus memiliki kemampuan mengelola dan mengkondisikan kelas dengan baik agar
tujuan hasil pembelajaran yang berupa pengetahuan dan sikap dapat tercapai siswa.
Peran pendidik dalam inkuiri terbimbing adalah menentukan atau mengajukan masalah dan
peserta didik menentukan prosedur kerja dan hasilnya (Jufri, 2013: 97). Peran guru dalam menerapkan
model guided inguiry adalah dengan memberikan petunjuk kepada siswa berupa pertanyaan-pertanyaan
yang dapat menuntun siswa untuk menemukan tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkan dan
menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Peran guru dalam membimbing siswa dalam
memecahkan masalah dapat dikurangi sedikit demi sedikit seiring dengan bertambahnya kemampuan dan
pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran.
Model pembelajaran guided inquiry menekankan kepada pemberian pengalaman langsung
kepada siswa yang belum berpengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan inkuiri. Dari
pengalaman belajar menggunakan pendekatan inkuiri diharapkan sikap ilmiah siswa dapat meningkat dan
berkembang. Pada tahap awal pembelajaran, guru memberikan bimbingan yaitu: pertama memberikan
pertanyaan yang mengarahkan siswa dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Kedua,
siswa diminta melakukan tindakan untuk memecahkan permasalahan yang diberikan guru. Tindakan
untuk memecahkan permasalahan dapat berupa percobaan tentang permasalahan tersebut. Ketiga, siswa
diminta menjawab pertanyaan yang diberikan guru berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan.
Karakteristik Model Pembelajaran Guided Inquiry
Karakteristik dari model guided inquiry adalah peserta didik belajar aktif dan peserta didik
belajar berdasarkan pengalaman dan ilmu yang dimiliki, peserta didik dapat mengembangkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui bimbingan yang diberikan guru dalam proses pembelajaran,
memberi ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan cara masing-masing karena setiap
peserta didik memiliki strategi atau cara belajar yang berbeda satu sama lain, meningkatkan interaksi
antara guru dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, dan antar peserta didik, serta peserta didik
belajar melalui bimbingan guru, instruksi guru, dan pengalaman yang dimiliki sesuai dengan
perkembangan kognitif masing-masing peserta didik (Kuhlthau, Maniotes, & Caspari, 2007). Peserta
didik dapat mengembangkan konsep yang dipelajari tidak hanya sebatas materi yang diberikan (Solikhah,
Winarti, & Kurniasih, 2014).
Pembelajaran Guided Inquiry seperti pembelajaran inquiry yang mencakup pertanyaan
kontekstual yang diajukan oleh peserta didik dan guru terkait dengan materi yang diberikan, bagian
penting dari pembelajaran adalah peserta didik mengungkapkan pengetahuan yang diperoleh melalui
kemampuan mengajukan dan memahami pertanyaan serta mencari jawaban pertanyaan atau
mengemukakan pernyataan oleh peserta didik, dan peserta didik memperoleh informasi terkait materi
yang diberikan melalui pertanyaan, kegiatan menemukan, dan penyelidikan yang dirancang (Sujarwo,
2011). Pada model Guided Inquiry, guru memberikan berbagai pertanyaan kepada peserta didik sebagai
bentuk bimbingan guru selama proses pembelajaran, peserta didik mendapat materi dari guru, tetapi untuk
struktur rancangan pengujian kebenaran hipotesis dan penyelidikan dilakukan oleh peserta didik sesuai
dengan kemampuan atau kreativitas dan referensi yang digunakan (Juntunen & Aksela, 2013).
Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Guided Inquiry
Menurut Amin (dalam Jauhar, 2011: 81) inkuiri sebagai strategi pembelajaran memiliki beberapa
keuntungan seperti: (a) mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, (b) menciptakan
suasana akademik yang mendukung berlangsungnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, (c)
membantu siswa mengembangkan konsep diri yang positif, (d) meningkatkan pengharapan sehingga
siswa mengembangkan ide untuk menyelesaikan tugas dengan caranya sendiri, (e) megembangkan bakat
individual secara optimal, (f) menghindarkan siswa dari cara belajar menghafal.
SPI (Strategi Pembelajaran Inkuiri) memiliki beberapa keunggulan diantaranya: (a) SPI
merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan
psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna, (2)
SPI dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar dengan gaya mereka, (3) SPI merupakan strategi
yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologis belajar modern yang menganggap belajar adalah
prses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman, (4) strategi pembelajaran ini dapat melayani
kebutuhan siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata, artinya siswa yang memiliki kemampuan
belajar bagus tidak akan terlambat oleh siswa yang lemah dalam belajar (Sanjaya, 2006: 208).
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Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran guided inquiry memiliki kelebihan, yaitu: (1) membantu
siswa dalam memahami konsep dari materi pembelajaran, (2) memberikan siswa pengalaman langsung
selama proses pembelajaran, (3) memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi
yang dimiliki sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa, (4) memupuk rasa percaya diri siswa, (5)
menanamkan sikap ilmiah pada diri siswa, karena pembelajaran inkuiri erat kaitannya dengan scientific
approach dimana siswa akan melakukan metode ilmiah untuk memecahkan suatu masalah.
Guided inquiry memiliki kelemahan, di antaranya sebagai berikut: pertama, jika strategi ini
digunakan sebagai strategi pembelajaran, akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Kedua,
strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam
belajar. Ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang panjang
sehingga seringkali guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Keempat, selama
keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, strategi ini akan sulit
diimplementasikan oleh setiap guru (Majid, 2013: 227).
Keterbatasan penggunaan metode inkuiri adalah: pertama, tidak sesuai untuk kelas yang besar
jumlah peserta didiknya. Kedua, memerlukan fasilitas yang memadai. Ketiga, menuntut guru mengubah
cara mengajarnya yang selama ini bersifat tradisional, sedangkan metode baru ini dirasakan guru belum
melaksanakan tugas mengajarnya karena guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing.
Keempat, sangat sulit mengubah cara belajar peserta didik dari kebiasaan menerima informasi dari guru
menjadi aktif mencari dan menemukan sendiri. Kelima, kebebasan yang diberikan kepada peserta didik
tidak selamanya dapat dimanfaatkan secara optimal, kadang peserta didik malah kebingungan
memanfaatkannya (Sumantri & Permana, 2001: 143).
Berdasarkan beberapa pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
guided inquiry memeliki beberapa kelemahan, yaitu: (1) kurang efektif jika jumlah siswa banyak, (2)
memerlukan sumber belajar yang luas dan dari berbagai sumber, (3) memerlukan fasilitas yang mumpuni
untuk melakukan percobaan, (4) memerlukan waktu yang relatif lama, (5) guru akan kesulitan dalam
mengkondisikan proses pembelajaran.
Dari kelemahan yang disebutkan di atas, maka solusi agar proses pembelajaran menggunakan
model pembelajaran guided inquiry dapat berjalan dengan maksimal adalah: (1) guru sudah menyiapkan
susunan kelompok, (2) sudah mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan, dapat
menggunakan alat peraga yang sudah disediakan oleh sekolah, (3) menetapkan batas waktu dalam
mengerjakan tugas kelompok.
Penguasaan Konsep
Pengertian mengenai konsep dari para ahli sangatlah beragam. Beberapa di antaranya adalah
Sagala (2014: 71) menyatakan pengertian konsep adalah buah pemikiran seseorang atau sekelompok
orang yang dinyatakan dalam definisi sehinga melahirkan produk pengetahuan yang meliputi prinsip,
hukum dan teori. Pendapat lain mengenai konsep menurut Hamalik (2014: 162) adalah suatu kelas atau
kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum.
Menurut Dahar (2011: 62) belajar konsep merupakan hasil utama pendidikan. Konsep
merupakan batu pembangun berpikir. Konsep merupakan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi
untuk merumuskan prinsip dan generalisasi. Untuk memecahkan masalah, seorang siswa harus
mengetahui aturan-aturan yang relevan dan aturan-aturan ini didasarkan pada konsep-konsep yang
diperolehnya.
Selanjutnya Sukardjo dkk (2005: 10) berpendapat bahwa konsep adalah ide atau gagasan yang
diabstraksikan atau digeneralisasikan dari pengalaman. Berdasarkan pendapat tersebut konsep dapat di
artikan sebagai sebuah pemikiran seseorang berupa ide maupun gagasan yang bersifat umum dan menjadi
dasar dalam berpikir.
Klausmeier (Dahar, 2011: 70) mengemukakan empat tingkat pencapaian konsep, mulai dari
tingkat konkret ke tingkat formal. Tingkat konkret dapat dicapai oleh siswa apabila siswa telah mengenal
benda yang telah dihadapinya sebelumnya, kemudian mengamati dan mampu membedakan benda
tersebut dari stimulus-stimulus sekitarnya. Tingkat identitas akan dicapai siswa apabila tiga tingkat konret
yaitu kemampuan mengamati, membedakan dan mengingat dikuasai oleh siswa yang selanjutnya
digunakan sebagai landasan untuk membuat generalisasi. Tingkat klasifikasi akan dicapai apabila siswa
mampu mengenal dua contoh yang berbeda dari kelas yang sama. Tingkat formal, sebagai tingkat paling
tinggi pada tingkat pencapaian konsep. Tingkat ini akan diperoleh siswa apabila ketiga tingkat di atas
sudah mampu dikuasai oleh siswa.
Hamalik (2014: 166-169) mengemukakan tujuh prosedur dalam mengajarkan konsep. Langkah
pertama yaitu menetapkan perilaku yang diharapkan diperoleh oleh siswa setelah mempelajari konsep.
Langkah kedua, mengurangi banyaknya atribut yang terdapat dalam konsep yang kompleks dan menjadi
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atribut-atribut paling dominan. Langkah ketiga, menyediakan mediator verbal yang berguna bagi siswa.
Langkah keempat, memberikan contoh-contoh yang positif dan yang negatif mengenai konsep.
Prosedur mengajarkan konsep selanjutnya yaitu menyajikan contoh-contoh. Pada langkah kelima
ini guru menyajikan beberapa contoh positif dan negatif agar siswa lebih jelas dalam memahami konsep.
Langkah keenam, pemberian sambutan kepada siswa dan penguatan. Hal ini berkaitan dengan usaha guru
dalam mengungkapkan kembali konsep yang telah dipelajari untuk sekedar mengingatkan siswa. Langkah
ketujuh yaitu, menilai belajar konsep. Langkah ini menekankan ada aspek penyimpulan mengenai
keberhasilan siswa dalam memahami suatu konsep. Sehingga langkah ini berfungsi sebagai kegiatan
penilaian terhadap penguasaan konsep oleh siswa dan sekaligus dapat berfungsi sebagai penguatan atau
umpan balik untuk perbaikan selanjutnya.
Zacharia dan Anderson dalam Jurnal Internasional dari Supriyatman dan Sukarno (2014; 2)
menyatakan ―mastery of concepts, students can make predictions, explanations and understanding
concepts better than students who practice using real instruments (real equipment)‖. Pendapat tersebut
dapat diketahui bahwa dalam menguasai konsep siswa mampu untuk membuat perkiraan, penjelasan dan
pengertian konsep yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang berlatih menggunakan benda yang
sebenarnya atau nyata.
Yamin (2005: 27-29) menambahkan bahwa penguasaan konsep adalah kemampuan untuk
mengatasi konsep-konsep dasar pada ranah kognitif sesuai dengan klasifikasi Bloom, yaitu (1)
Pengetahuan (knowledge); (2) Pemahaman (comprehension); (3) Penerapan (application); (4) Analisis
(analysis); (5) Sintesis (synthesis) dan (6) Kreativitas (creativity).
Selanjutnya Bloom dalam Rustaman (2005: 247) menyebutkan bahwa penguasaan konsep adalah
kemampuan menangkap pengertian-pengertian agar mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan
ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami, memberikan interprretasi dan mampu
mengaplikasikannya.
Menurut Bangkit (2014: 10) seorang siswa dapat dikatakan menguasai konsep apabila: 1)
mengetahui ciri-ciri konsep, 2) mengenal beberapa contoh dan bukan contoh dari konsep tersebut, 3)
mengenal sejumlah sifat-sifat dan esesnsinya, 4) dapat menggunakan hubungan antar konsep, 5) dapat
mengenal hubungan antar konsep, 6) dapat mengenali kembali konsep tersebut dalam berbagai situasi,
serta 7) dapat menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah.
Berdasarkan pernyatan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam
menguasai konsep adalah kemampuan pemikiran siswa berupa ide maupun gagasan yang bersifat umum
dan digeneralisasikan dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari yang diungkap
kembali dengan kata-kata sendiri sesuai dengan kesimpulan yang dibuat dan juga mampu untuk
menerapkannya. Agar siswa dapat menguasai konsep dalam jangka waktu yang lama maka perlulah bagi
guru untuk mengajarkan konsep sesuai dengan langkah prosedur pengajaran konsep agar siswa mampu
menguasai konsep dengan baik. Kemampuan siswa dalam menguasai konsep dapat dilihat dari nilai hasil
belajar siswa tersebut dengan penggunaan tes.
Karakteristik Siswa Sekolah Dasar
Sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan pengetahuan dan karakter
anak. Menurut Nasution (dalam Djamarah, 2008: 123) masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak
akhir yang berlangsung dari usia enam tahun hingga kira-kira sebelas atau dua belas tahun. Pada masa
inilah pertama kali anak menerima pendidikan formal. Oleh karena itu pendidikan formal pertama bagi
anak sangat penting untuk menentukan karakter dan pengetahuan dasar bagi anak.
Menurut Suryobroto (dalam Djamarah, 2008:124) masa usia sekolah adalah masa intelektual
atau masa keserasian bersekolah. Sedangkan kesiapan anak dalam menerima pendidikan formal tidak
ditentukan oleh umur semata, namun kesiapan anak untuk mulai memasuki sekolah dasar biasanya pada
umur antara 6 atau tujuh tahun. Desmita (2012: 156) berpendapat jika pada usia sekolah dasar, daya pikir
anak berkembang kearah berpikir konkrit, rasional dan objektif. Daya ingatnya menjadi sangat kuat,
sehingga anak benar-benar dalam suatu stadium belajar.
Anak-anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak seusia
PAUD. Anak-anak sekolah dasar senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan
senang melakukan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu seorang guru sekolah dasar hendaknya
memberikan proses pembelajaran langsung sehingga keaktifan siswa dapat tersalurkan selama proses
pembelajaran. Dengan demikian siswa akan memiliki pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan.
SIMPULAN
Pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan sangat diperlukan agar siswa dapat menguasai
konsep pembelajaran dengan baik. Guru diharuskan untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif
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dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Dengan model pembelajaran yang inovatif diharapkan
siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Dalam model pembelajaran Guided Inquiry
siswa dilatih untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru melalui kegiatan pembelajaran dengan
bimbingan dari guru. Model pembelajaran Guided Inquiry diharapkan mampu meningkatkan penguasaan
konsep siswa karena model pembelajaran ini merupakan bentuk model pembelajaran inovatif yang
mengajak siswa aktif dalam pembelajaran.
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Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji perbedaan pengaruh (1) model pengajaran problem posing
dengan multiple media dari model pengajaran yang digunakan kelas kontrol atas hasil belajar ekonomi
materi perpajakan siswa kelas XI SMA Batik 2 Surakarta; (2) model pengajaran problem solving dengan
multiple media dari model pengajaran yang digunakan kelas kontrol atas hasil belajar ekonomi materi
perpajakan siswa kelas XI SMA Batik 2 Surakarta; dan (3) model pengajaran problem posing dengan
multiple media dari model pengajaran problem solving dengan multiple media atas hasil belajar ekonomi
materi perpajakan siswa kelas XI SMA Batik 2 Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas XI IPS di SMA Batik 2 Surakarta. Sampel yang terpilih adalah kelas XI IPS 1, XI IPS 2, dan
XI IPS 3. Pengambilan sampel dengan teknik cluster random sampling. Jenis penelitian yaitu kuantitatif
dengan pendekatan quasi experimental design memakai dua kelompok eksperimen (KE) dan satu
kelompok kontrol (KK). Data dikumpulkan dengan metode tes untuk ranah kognitif, dan metode
observasi untuk ranah afektif serta psikomotorik siswa. Independent Sample T-test digunakan untuk
teknik analisis data dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, ada
perbedaan pengaruh model pengajaran problem posing dengan multiple media dibandingkan model
pengajaran yang diaplikasikan kelas kontrol atas hasil belajar siswa (t hitung=3, 576 > ttabel=2,002465).
Kedua, tidak ada perbedaan pengaruh model pengajaran problem solving dengan multiple media dan
model pengajaran yang digunakan kelas kontrol atas hasil belajar siswa (t hitung=-1,113 < ttabel=2,002465).
Ketiga, ada perbedaan pengaruh model pengajaran problem posing dengan multiple media serta model
pengajaran problem solving dengan multiple media atas hasil belajar siswa (thitung=4,698 >
ttabel=2,002465).
Kata Kunci : problem posing, problem solving, multiple media, hasil belajar siswa
PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia berfungsi untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Data dari Human Development Index (HDI) yang dilaporkan tahun
2016, menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih menduduki peringkat 113 di dunia. Data
tersebut dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. HDI Rank: Education Achievements
HDI Rank
Nama Negara
Lite-racy
Gross Enrol-ment
Educa-tion Quality
Rate
Ratio
5
Singapura
96.8
94
59
Malaysia
94,6
30
99
73
Sri Lanka
92.6
21
80
87
Thailand
96.7
53
100
90
China
96.4
39
113
Indonesia
93.9
31
Sumber: Human Development Report 2016 (http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report2016-human-development-everyone)
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Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa negara di Asia yang yang menduduki peringkat
tertinggi dalam hal pendidikan yaitu Singapura dengan peringkat 5 di dunia. Adapun literacy rate atau
tingkat literasi di Singapura yaitu 96,8, gross enrolment ratio belum diketahui, dan education quality atau
kualitas pendidikan sebesar 94. Sedangkan, di urutan kedua yaitu Malaysia dengan peringkat 59. Adapun
di malaysia, literacy rate sebesar 94,6, gross enrolment ratio sebesar 30, dan education quality sebesar
99. Sri Lanka, Thailand, dan China bahkan berada jauh di atas Indonesia yaitu dengan urutan peringkat
dunia ke 73,87, dan 90. Sehingga, dapat dikatakan pendidikan di Indonesia masih tertinggal di
bandingkan negara-negara Asia lainnya, yaitu hanya menduduki peringkat 113. Oleh karena itu, perlu
diketahui permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia.
Salah satu faktor yang menentukan baik atau buruknya pendidikan di suatu negara yaitu
penyelenggaraan KBM di sekolah. Adapun, proses KBM banyak dipengaruhi oleh kurikulum yang
berlaku di sekolah. Saat ini, Kurikulum 2013 telah diterapkan di berbagai jenjang sekolah, yaitu Sekolah
Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah
(MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah, maupun di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa ―untuk memperkuat pendekatan ilmiah
(scientific), tematik terpadu (tematik antar mata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran),
perlu diaplikasikan antara lain Problem Based Learning (PBL), Inquiry Learning, Discovery Learning,
dan Project Based Learning”. Berdasarkan karakteristiknya, empat model pengajaran tersebut tergolong
dalam kelompok model pengajaran pemrosesan informasi (Information Processing Family). Adapun,
menurut Joyce, Weil dan Calhoun (2016: 16), secara umum, model-model dalam rumpun ini bertujuan
meningkatkan intelektualitas pada siswa. Keefektifan model pengajaran yang diaplikasikan oleh guru
tentunya dapat lebih dimaksimalkan pula dengan penggunaan media pembelajaran yang tepat. Selain itu,
model dan media yang dipilih tentunya juga harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan pada
siswa. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk menggunakan model maupun media yang sesuai
dengan Kurikulum 2013 serta disesuaikan pula dengan materi yang akan diajarkan guna mencapai hasil
belajar yang maksimal.
Pra observasi berupa wawancara terbuka dengan beberapa guru SD, SMP, maupun SMA di
Surakarta menunjukkan bahwa materi yang seringkali menjadikan siswa merasa kesulitan yaitu materi
yang mengandung unsur matematis. Materi ini tentunya dapat ditemui dalam segala jenjang pendidikan.
Namun, jenjang SMA tentunya memiliki materi dengan tingkat kesulitan yang lebih kompleks. Sehingga,
penanganan masalah kesulitan belajar siswa pada materi yang mengandung unsur matematis di SMA ini
perlu lebih diutamakan.
Adapun, berdasarkan random sampling dari seluruh SMA yang ada di Kota Surakarta,
didapatkanlah SMA Batik 2 Surakarta sebagai objek penelitian. Selain itu, hasil Ujian Nasional (UN)
2016, menunjukkan bahwa SMA Batik 2 Surakarta masih belum termasuk sepuluh besar peraih UN
terbaik di Surakarta pada Tahun Ajaran 2015/2016. Salah satu materi yang mengandung unsur matematis
yaitu mata pelajaran ekonomi. Setelah dilakukan wawancara terbuka dengan tiga guru ekonomi di sana,
diketahui bahwa memang masih terdapat masalah dimana siswa kesulitan pada materi ekonomi yang
mengandung unsur matematis. Hal ini didukung pula dengan hasil uji kompetensi siswa pada materi
ekonomi yang kurang maksimal.
Tabel 1. Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Materi Indeks Harga dan Inflasi Kelas XI IPS SMA Batik 2
Surakarta
Jumlah
Rata-rata
% tidak
No.
Kelas
siswa
nilai
tuntas
87%
1
XI IPS 1
30
70,54
2

XI IPS 2

30

72,57

63%

3

XI IPS 3

29

72,16

38%

4

XI IPS 4

32

73,31

69%

5

XI IPS 5

32

71,36

84%

Sumber: data sekunder (2017)
Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata nilai uji kompetensi materi indeks harga dan inflasi kelas
XI IPS di SMA Batik 2 Surakarta belum maksimal. Rata-rata nilai tertinggi diperoleh kelas XI IPS 4
dengan nilai 73, 31 dan persentase siswa tidak tuntas sebesar 69%. Sedangkan, rata-rata nilai terendah
diperoleh kelas XI IPS 1 dengan nilai 70, 54 dan persentase siswa tidak tuntas 87%. Adapun, dengan
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Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75, maka nilai rata-rata siswa di atas seharusnya masih
dapat ditingkatkan.
Salah satu cara untuk memaksimalkan hasil belajar siswa yaitu dengan mengaplikasikan model
pengajaran yang tepat. Model pengajaran problem posing dan problem solving bertolak pada kelompok
model pengajaran pemrosesan informasi sebagaimana yang dianjurkan dalam Kurikulum 2013. Selain itu,
langkah-langkahnya lebih sederhana jika dibandingkan PBL, Inquiry Learning, Project Based Learning,
ataupun Discovery Learning sehingga dapat diterapkan dalam semua jenjang pendidikan baik SD, SMP,
SMA, maupun yang sederajat. Selain itu, Sebagaimana hasil penelitian Rosli, Capraro dan Capraro
(2014), bahwa model pengajaran problem posing menghasilkan manfaat yang cukup besar untuk prestasi
matematika, pemecahan masalah keterampilan, kemampuan menghadapi masalah, dan sikap terhadap
matematika. Adapun, menurut Amri (2013: 13) langkah-langkah model pembelajaran problem posing
adalah sebagai berikut:
a. Guru menjelaskan materi pelajaran menggunakan alat peraga yang disarankan
b. Memberikan latihan soal secukupnya
c. Siswa mengajukan soal yang menantang dan dapat menyelesaikan. Ini dilakukan dengan kelompok.
d. Guru meminta siswa menyajikan soal temuan di depan kelas.
e. Guru memberikan tugas rumah secara individual.
Penelitian lain yang dilakukan Risnawaty, Werdhiana, dan Hatibe (2015) menyebutkan bahwa
terdapat kenaikan nilai ulangan IPA Fisika setelah menerapkan model pengajaran problem solving pada
siswa kelas VII di SMP Negeri 18 Palu. Adapun, Abdullah (2013: 243) menjelaskan pula langkahlangkah pembelajaran Problem Solving untuk siswa yang belum mampu berpikir tingkat tinggi sebagai
berikut:
a. Guru Menjelaskan tujuan pembelajaran.
b. Guru memberikan permasalahan yang perlu dicari solusinya.
c. Guru menjelaskan prosedur pemecahan masalah yang benar.
d. Siswa mencari literatur yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru.
e. Siswa menetapkan beberapa solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan.
f. Siswa melaporkan tugas yang diberikan guru.
Berdasarkan langkah-langkah di atas, dapat diketahui bahwa penerapan model problem posing
maupun model problem solving bertolak pada exercise atau latihan sehingga sesuai untuk melatih siswa
belajar mengenai materi yang banyak mengandung unsur matematis. Selain itu, langkah-langkahnya juga
sederhana sehingga mudah untuk diaplikasikan dalam pembelajaran. dengan demikian, diharapkan model
pengajaran problem posing maupun problem solving dapat memaksimalkan hasil belajar siswa pada
materi ekonomi terutama yang megandung unsur matematis di SMA Batik 2 Surakarta.
Model yang baik juga perlu didukung dengan penerapan media yang tepat. Media pembelajaran
sangat diperlukan untuk sebagai salah satu faktor yang mendukung dari model pembelajaran. media
pembelajaran sangat dibutuhkan untuk mencapai prestasi dari hasil belajar Era disrupsi saat ini
menjadikan semakin banyaknya media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat dipilih guru untuk
menyampaikan materi ajar. Hal tersebut di dukung oleh penelitian dari Huang, Chen, dan Chou (2016)
yang menyatakan bahwa media dapat menstimulus siswa untuk meningkatkan hasil belajar. Penerapan
media pembelajaran tentu harus disesuaikan dengan dengan materi pelajaran hal tersebut sesuai dengan
pendapat dari Wibawa, Cholifah, Utami dan Nurhidayat (2018) yang menyatakan bahwa pemilihan media
pembelajaran untuk menentukan hasil belajar.
Di zaman yang serba digital ini penggunaan media pembelajaran tidak terlepas dengan
penyesuaian dari teknologi yang ada. Teknologi dapat menjadi salah satu fasilitas yang mendukung
pembelajaran, hal ini sesuai dengan pendapat dari Badia, Meneses, Sigales dan Fabregues (2014) yang
menyatakan bahwa adanya teknologi dapat membawa manfaat pada kegiatan pembelajaran bahkan dunia
pendidikan pembelajaran. Pendapat tersebut dapat menggambarkan bahwa teknologi memberikan
kebermanfaatan tersendiri pada dunia pendidikan yang disatu sisi juga membantu kegiatan pembelajaran
yaitu dengan menjadi media pembelajaran. media pembelajaran yang berbentuk teknologi tersebut dapat
berupa video/film pendek, gambar, power point, prezi, e-book dan sebagainya. Adapun, media yang tepat
untuk kedua model pembelajaran baik problem solving ataupun problem posing yaitu media digital
berupa power point. Hai ini karena, power point dapat menampilkan baik gambar maupun video yang
dapat menstimulus siswa untuk berpikir lebih kritis guna memecahkan masalah yang menjadi inti dari
model pembelajaran ini. Selain itu, penggunaan modul belajar juga perlu digunakan guna mengklarifikasi
kesesuaian penyelesaian masalah yang nantinya dilakukan siswa dengan teori yang ada. Sebagimana
pendapat Vebrianto dan Osman (2011), penggunaan media yang beragam atau multiple media ini dapat
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semakin mendorong siswa aktif dan kreatif dalam pembelajaran sehingga meningkatkan pemgetahuan
siswa dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Latar belakang tersebut membuat peneliti tertarik meneliti pengaruh model pembelajarn problem
solving serta problem posing dengan multiple media terhadap hasil belajar siswa pada materi materi yang
mengandung unsur matematis.
METODE
Penelitian ini dilakukan di SMA Batik 2 Surakarta. Jadwal pelaksanaan penelitian pada Februari
sampai dengan Juli 2017. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, pendekatan quasi experimental
design dengan dua KE dan satu KK. Adapun, subjek penelitian adalah XI IPS terdiri dari 5 kelas dengan
154 siswa. Kemudian, diambil sampel terdiri dari tiga kelas dengan total 89 siswa. Cluster random
sampling dipilih sebagai teknik pengambilan sampel. Adapun, teknik pengumpulan data dengan tes untuk
mendapatkan nilai aspek kognitif siswa dan observasi untuk mendapatkan nilai aspek afektif serta
psikomotorik siswa.
Instrumen Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) dan tes yang dipakai untuk penelitian
sebelumnya divaliditas secara isi oleh ahli yaitu guru mate pelajaran ekonomi di SMA Batik 2 Surakarta.
Kemudian, instrumen tes diujicobakan terlebih dahulu ke kelas yang tidak digunakan untuk penelitian
yaitu pada Kelas XI IPS 3 di SMA Batik 1 Surakarta. Pengujicobaan ini dimaksudkan agar mengetahui
apakah instrumen itu sudah memenuhi persyaratan instrumen yang baik, diantaranya yang valid, reliabel,
serta dilakukan pula analisis soal berupa uji taraf kesukaran soal agar mengetahui kualitas instrumen tes.
Uji validitas butir soal memakai Product Momment dengan bantuan Microsoft Office Excel menunjukkan
25 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian dinyatakan valid.
Hasil uji reliabilitas dari tes kognitif siswa memakai Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS 22,
untuk soal pilihan ganda didapatkan skor 0,824. Sedangkan, untuk soal uraian didapatkan skor 0,722.
Menurut Sudijono (2008: 209), instrumen tes dikatakan reliabel apabila koefisien alpha sama dengan atau
lebih besar dari 0,70. Hal ini berarti bahwa soal tes kognitif pilihan ganda maupun tes kognitif uraian
memiliki skor reliabilitas lebih dari 0,70 sehingga dapat digunakan dalam penelitian.
Hasil uji coba indeks kesukaran soal instrumen penilaian kognitf yang dilakukan yaitu instrumen
soal pilihan ganda memiliki indeks kesukaran sebanyak 6 butir soal termasuk kategori mudah, 16 butir
soal termasuk kategori sedang, dan 3 butir soal termasuk kategori sukar. Sedangkan, untuk soal uraian,
memiliki 3 butir soal termasuk kategori mudah dan 2 butir soal termasuk kategori sedang. Sehingga,
kesimpulannya yaitu sebagian besar soal memiliki indeks kesukaran sedang yaitu antara 0,3 – 0,7.
Menurut Maonde (2011: 201), uji persyaratan analisis untuk penelitian eksperimen terdiri dari uji
normalitas serta uji homogenitas. Adapun, uji homogenitas di penelitian ini melakukukan dengan OneWay Anova, karena sampel yang digunakan ada tiga kelompok. Hal ini sebagaimana pendapat Latan
(2014: 114), bahwa untuk menganalisis lebih dari dua kelompok sampel, dapat diuji memakai ANOVA.
Kemudian, menurut pendapat yang dikemukakan Totalia dan Hindrayani (2012: 66), bahwa sebelum
memakai One-Way Anova, data perlu diasumsikan berdistribusi normal, hal ini dapat dilakukan dengan
analisis P-Plots. Oleh sebab itu, uji prasyarat analisis yang akan digunakan yaitu uji normalitas serta uji
homogenitas.
Analisis data dilakukan setelah uji normalitas serta uji homogenitas. Tujuannya yaitu agar
mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pengaruh secara signifikan di antara siswa yang di-treatment
memakai model problem posing, model problem solving, serta kelompok siswa tanpa treatment atas hasil
belajar. Apabila terbukti secara simultan terdapat perbedaan pengaruh antara tiga model yang digunakan,
kemudian dilakukan uji parsial untuk menjawab hipotesis. Independent Sample T-Test digunakan untuk
uji hipotesis. Uji ini digunakan untuk mengamati perbedaan antara rata-rata dua kelompok sampel yang
tak berhubungan satu sama lain.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Deskripsi Data
Hasil penelitian berupa data yang didapatkan dari 89 siswa meliputi: (1) Hasil belajar dari siswa
yang diberi treatment model problem posing dengan multiple media, (2) Hasil belajar dari siswa yang
diberi treatment model problem solving dengan multiple media, dan (3) Hasil belajar dari siswa tanpa
treatment. Adapun, secara umum, deskripsi datanya sebagai berikut:
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Tabel 2. Descriptive Statistics
XI IPS 1
XI IPS 2
XI IPS 3
Valid N (listwise)

N
30
30
29
29

Min
76
70
68

Max
95
86
86

Mean
84,50
78,87
80,10

Std. Deviation
5,058
4,191
4,345

Sumber: data primer diolah (2017)
Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui Kelas XI IPS 1, memakai model pengajaran problem posing
dengan multiple media memiliki jumlah siswa (N) 30, nilai minimum diketahui sebesar 76 menunjukkan
bahwa nilai uji kompetensi perpajakan terendah yang didapatkan siswa pada kelas tersebut adalah 76,
dimana KKM ditetapkan sebesar 75 berarti semua siswa pada kelas tersebut memperoleh nilai tuntas.
Kemudian, nilai maksimum diketahui sebesar 95 menunjukkan bahwa nilai terbaik uji kompetensi
perpajakan di Kelas XI IPS 1 yaitu 95 dimana nilai tersebut merupakan yang tetinggi dibandingkan XI
IPS 2 maupun XI IPS 3. Nilai rata-rata siswa diketahui sebesar 84,50, berarti nilai rata-rata siswa pada
kelas XI IPS 1 menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan XI IPS 2 maupun XI IPS 3. Standar deviasi
diketahui sebesar 5, 058 menunjukkan bahwa nilai siswa pada kelas XI IPS 1 paling variatif dibandingkan
dengan dua kelas lainnya yaitu XI IPS 2 maupun XI IPS 3.
Hasil Uji Persyaratan Analisis
Hasil uji normalitas terhadap nilai Uji Kompetensi Bab Indeks Harga dan Inflasi adalah sebagai
berikut.

Gambar 1. Normal P-P Plots of Regression Standarized
Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa titik tersebar searah dengan garis diagonal, serta
penyebaran titik-titik tersebut membentuk garis diagonal. Maka, didapatkan kesimpulan bahwa data
tersebut berdistribusi normal.
Uji homogenitas dilakukan dengan teknik analisis varian homogenitas. Adapun, untuk uji
homogenitas, data yang dipakai yaitu data nilai uji kompetensi siswa Bab Indeks Harga dan Inflasi.
Hipotesis yang diuji yaitu:
H1= Ada perbedaan kemampuan awal siswa dari tiga kelas yang akan digunakan.
H0= Tidak ada perbedaan kemampuan awal siswa dari tiga kelas yang akan digunakan.
Dasar pengambilan keputusannya yaitu kelompok/kelas dapat dikatakan homogen apabila H0
diterima, yaitu ketika nilai Levene Statistics > nilai probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan ketiga
kelompok yang akan diteliti memiliki kemampuan awal yang sama. Sebelum diberi perlakuan, masing
masing sampel diuji terlebih dahulu berdasarkan nilai Uji Kompetensi Bab Indeks Harga dan Inflasi
memakai Test Homogenity of Variance dari Levene Statistic.
Nilai Levene’s Statistics diketahui 0,441, artinya nilai ini lebih besar dari nilai probabilitasnya
yaitu 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau tidak ada perbedaan kemampuan belajar
antara ketiga sampel yang akan digunakan sebagai kelas eksperimen.
Hasil Uji Hipotesis
Sebelum uji hipotesis memakai Independent Sample T-Test, dilakukan Uji F untuk menguji adanya
perbedaan hasil belajar antara siswa dari kedua kelas eksperimen dan satu kelas kontrol secara simultan.
Uji F memakai One-Way Anova karena sampel terdiri dari tiga kelas. Adapun, hipotesisnya sebagai
berikut:
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H1= Ada perbedaan hasil belajar siswa dari tiga kelas yang diteliti.
H0= Tidak ada perbedaa hasil belajar siswa dari tiga kelas yang diteliti.
Dasar pengambilan keputusannya yaitu H0 diterima apabila nilai F hitung < F tabel. Adapun, F
tabel untuk signifikansi 0,05, numerator 2, dan denumerator 86 adalah 3,10252. Hasil uji F sebagai
berikut:
Tabel 3. Perbedaan di antara Hasil Belajar KE dan KK
ANOVA
NILAI
Sum of
Mean
Squares Df Square
F
Sig.
Between
524,949 2 262,474 12,681 ,000
Groups
Within
1780,019 86 20,698
Groups
Total
2304,968 88
Sumber: data sekunder diolah (2017)
Berdasarkan tabel 3, diketahui F hitung sebesar 12,681. Artinya, H0 ditolak karena F hitung > F
tabel atau 12,681>3,102522. Sehingga, kesimpulannya yaitu ada perbedaan hasil belajar siswa dari tiga
kelas yang diteliti.
Setelah terbukti adanya perbedaan di antara hasil belajar siswa pada dua kelas eksperimen serta
siswa dari satu kelas kontrol, langkah selanjutnya yaitu memakai Independent Sample T-Test untuk uji
secara parsial.
Perbedaan Hasil Belajar Siswa Memakai Model pengajaran problem posing serta Hasil Belajar Siswa
Memakai Model Cooperative Learning
H1= Ada perbedaan pengaruh model pengajaran problem posing serta model pengajaran yang
diaplikasikan pada siswa asal kelas kontrol atas hasil belajar ekonomi materi perpajakan.
H0= Tidak ada perbedaan pengaruh model pengajaran problem posing serta model pengajaran yang
diaplikasikan pada siswa asal kelas kontrol atas hasil belajar ekonomi materi perpajakan.
Dasar pengambilan keputuasnnya yaitu H0 diterima apabila thitung < ttabel dengan nilai probabilitas >
0,05. Kemudian, tolak H0 apabila thitung > ttabel dengan nilai probabilitas <0,05.
Hasil uji t menunjukkan t hitung berdasar equal variances assumed (kedua varians diasumsikan
sama) adalah 3, 576 dan t tabel dapat dilihat pada Degree of Freedom (DF) ke 57 dengan signifikansi (α)
5% maka diperoleh t tabel 2,002465 (untuk uji 2 sisi/ 2-tailed). Sehingga, H0 ditolak karena t hitung > t
tabel. Kemudian, menurut perbandingan nilai probabilitas, diketahui probabilitas sebesar 0,001 < 0,05.
Sehingga, H0 ditolak atau ada perbedaan hasil belajar siswa yang memakai model pengajaran problem
posing serta hasil belajar siswa yang memakai model cooperative learning.
Perbedaan Hasil Belajar Siswa Memakai Model Problem Solving dengen Multiple Media dan Hasil
Belajar Siswa asal Kelas Kontrol
H1= Ada perbedaan pengaruh model pengajaran problem solving dengan multiple media dan model
pengajaran yang diaplikasikan pada siswa asal kelas kontrol atas hasil belajar ekonomi materi
perpajakan.
H0= Tidak ada perbedaan pengaruh model pengajaran problem solving dengan multiple media dan model
pengajaran yang diaplikasikan pada siswa asal kelas kontrol atas hasil belajar ekonomi materi
perpajakan.
Dasar pengambilan keputuasnnya yaitu H0 diterima apabila thitung < ttabel dengan nilai probabilitas >
0,05. Kemudian, tolak H0 apabila thitung > ttabel dengan nilai probabilitas <0,05.
Hasil uji t menunjukkan t hitung berdasar equal variances assumed (kedua varians diasumsikan
sama) adalah -1,113 dan t tabel dapat dilihat pada Degree of Freedom (DF) ke 57 dengan signifikansi (α)
5% maka diperoleh t tabel 2,002465 (untuk uji 2 sisi/ 2-tailed). Sehingga, H0 diterima karena t hitung < t
tabel. Kemudian, menurut perbandingan nilai probabilitas, diketahui probabilitas sebesar 0, 270 > 0,05.
Sehingga, H0 diterima atau tidak ada perbedaan hasil belajar siswa yang memakai model problem solving
dengan multiple media dan hasil belajar siswa asal kelas kontrol.
Perbedaan Hasil Belajar Siswa Memakai Model Pengajaran Problem Posing dengan Multiple Media
serta Hasil Belajar Siswa Memakai Model Problem Solving dengan Multiple Media
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H1= Ada perbedaan pengaruh model pengajaran problem posing dengan multiple media serta model
pengajaran problem solving dengan multiple media atas hasil belajar ekonomi materi perpajakan.
H0= Tidak ada perbedaan pengaruh model pengajaran problem posing dengan multiple media serta model
pengajaran problem solving dengan multiple media atas hasil belajar ekonomi materi perpajakan.
Dasar pengambilan keputuasnnya yaitu H0 diterima apabila thitung < ttabel dengan nilai probabilitas >
0,05. Kemudian, tolak H0 apabila thitung > ttabel dengan nilai probabilitas <0,05.
Hasil uji t menunjukkan t hitung berdasar equal variances assumed (kedua varians diasumsikan
sama) adalah 4,698 dan t tabel dapat dilihat pada Degree of Freedom (DF) ke 58 dengan signifikansi (α)
5% maka diperoleh t tabel 2,002465 (untuk uji 2 sisi/ 2-tailed). Sehingga, H0 ditolak karena t hitung > t
tabel. Kemudian, menurut perbandingan nilai probabilitas, diketahui probabilitas sebesar 0, 000 < 0,05.
Sehingga, H0 diolak atau ada perbedaan hasil belajar siswa yang memakai model pengajaran problem
posing serta hasil belajar siswa yang memakai model problem solving.
PEMBAHASAN
Penggunaan Model Pengajaran Problem Posing dengan Multiple Media Memberikan Pengaruh Lebih
Baik pada Hasil Belajar Siswa Bab Perpajakan dibandingkan dengan Model Pengajaran dari Kelas
Kontrol (Cooperative Learning)
Hasil penelitian menunjukkan model pengajaran problem posing dengan multiple media
memberikan dampak lebih baik jika dibandingkan model pengajaran yang dipakai kelas kontrol yaitu
cooperative learning. Hal ini diketahui dari rata-rata atau mean nilai siswa yang di-treatment memakai
model pengajaran problem posing dengan multiple media yaitu sebesar 84,50, sedangkan, rata-rata atau
mean dari nilai siswa tanpa treatment adalah lebih rendah atau sebesar 80,10. Kemudian, untuk
perbandingan nilai kognitifnya, model pengajaran problem posing dengan multiple media menunjukkan
rata-rata nilai yang lebih besar yaitu sebesar 80,80, sedangkan nilai rata-rata oleh kelas kontrol sebesar
70,90. Hal ini sesuai dengan pendapat Rosli, Capraro dan Capraro (2014) yaitu model pengajaran
problem posing mampu meningkatkan: (1) Pengetahuan, (2) Kemampuan memecahkan masalah, (3)
Kemampuan untuk menimbulkan masalah, dan (4) Sikap terhadap matematika di semua tingkatan.
Model cooperative learning sejatinya memiliki fokus untuk meningkatkan synergy atau
keterampilan kerja sama dengan anggota kelompoknya, sedangkan problem posing berfokus untuk
meningkatkan kognitif siswa, namun, pada kenyataannya nilai afektif serta psikomotorik siswa asal kelas
eksperimen yang memakai problem posing menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan kelas
kontrol. Rata-rata nilai afektif siswa asal kelas eksperimen yang memakai problem posing yaitu 86,23 dan
rata-rata nilai psikomotoriknya 86,47. Kemudian, rata-rata nilai afektif kelas kontrol yaitu 85,07 dan ratarata nilai psikomotoriknya yaitu 84,28.
Berdasarkan pengamatan sepanjang penelitian, penyebab lebih tingginya nilai afektif serta
psikomotorik siswa asal kelas eksperimen dibandingkan kelas kontrol adalah karena siswa asal kelas
eksperimen memperlihatkan antusiasme lebih tinggi ketika di-treatment dengan model dan media
pengajaran baru (problem posing dengan multiple media), dibandingkan kelas kontrol yang memakai
model pengajaran sebagaimana biasa diaplikasikan oleh guru. Kedua, model pengajaran problem posing
dengan multiple media memacu siswa untuk aktif bertanya dan berpendapat tentang permasalahanpermasalahan baru yang ditemukan saat proses pembuatan soal, sehingga, selain siswa menjadi lebih
aktif, model pengajaran problem posing dengan multiple media juga membuat siswa lebih paham karena
mendorong siswa mengontruksi pemahamannya sendiri. Sedangkan, model yang diaplikasikan di kelas
kontrol (cooperative learning) seringkali menjadikan suasana kelas tidak kondusif dan pengetahuan yang
didapatkan hanya bersumber dari kelompok yang bertugas sebagai presentator dan dari penguatan yang
diberikan guru, atau dengan kata lain, pengetahuan yang didapat adalah pengetahuan yang dipindahkan,
bukan pengetahuan yang dikontruksi oleh siswa sendiri sehingga menyebabkan hasil belajar siswa asal
kelas kontrol kurang maksimal.
Penggunaan Model Pengajaran Problem Solving dengan Multiple Media Memberikan Pengaruh
sama pada Hasil Belajar Siswa Bab Perpajakan dibandingkan dengan Model Pengajaran dari Kelas
Kontrol (Cooperative Learning)
Berdasarkan hasil penelitian, model pengajaran problem solving dengan multiple media
memberikan pengaruh tidak berbeda jauh dibandingkan model pengajaran kelas kontrol yaitu cooperative
learning. Hal ini dapat diketahui pada rata-rata nilai atau mean dari siswa yang di-treatment memakai
model pengajaran problem solving yaitu sebesar 78,86, sedangkan rata-rata atau mean kelas kontrol yaitu
sebesar 80,08. Hal ini didukung juga dengan rata-rata nilai kognitifnya yang tak berbeda jauh. Kelas
eksperimen yang memakai problem solving dengan multiple media rata-rata nilai kognitifnya yaitu 70,53,
sedangkan nilai rata-rata siswa pada kelas kontrol yaitu 70,90.
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Meskipun rata-rata hasil belajar maupun rata-rata nilai kognitif dari dua kelas tidak berbeda,
namun, apabila dibandingkan nilai afektif serta psikomotoriknya, kelas kontrol yang diajarkan memakai
model pengajaran cooperative learning menunjukkan rata-rata nilai yang lebih besar dibandingkan
dengan rata-rata nilai dari kelas eksperimen yang memakai model problem solving dengan multiple
media. Rata-rata nilai afektif siswa asal kelas eksperimen yang memakai problem solving yaitu 82,93 dan
rata-rata nilai psikomotoriknya 83,10. Sedangkan, rata-rata nilai afektif pada kelas kontrol yaitu 85,07 dan
rata-rata nilai psikomotoriknya yaitu 84,28.
Penyebab lebih tingginya nilai afektif serta psikomotorik siswa asal kelas kontrol adalah karena
siswa asal kelas kontrol menerapkan model pengajaran cooperative learning yang berfokus untuk
meningkatkan synergy atau kecakapan siswa dalam bekerja sama. Sebagaimana pendapat Joyce, Weil,
dan Calhoun (2016:15) bahwa ―model-model sosial dalam pengajaran dibangun untuk mendapatkan
keuntungan dari membuat komunitas pengajaran.‖ Sedangkan, kelas eksperimen yang diajar memakai
model problem solving dengan multiple media menunjukkan hasil belajar yang kurang maksimal karena
masalah yang disajikan hanya sejenis dan berasal dari guru sehingga ketika siswa menghadapi
permasalahan lain yang bentuknya berbeda dari yang telah disampaikan guru, siswa merasa kesulitan
dalam penyelesaiannya. Selain itu, problem solving memiliki beberapa kekurangan untuk siswa yang
sebelumnya tidak dibiasakan untuk berpikir memcahkan masalah, hal ini sebagaimana yang disampaikan
oleh Heriawan, Darmajari, dan Senjaya (2012: 97) bahwa mengubah kebiasaan siswa belajar dengan
mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan lebih banyak berpikir
pemecahan masalah yang tak jarang perlu banyak sumber belajar, menjadi kesulitan tersendiri untuk
siswa.
Penggunaan Model Pengajaran Problem Posing dengan Multiple Media Memberikan Pengaruh Lebih
Baik pada hasil belajar Siswa Bab Perpajakan dibandingkan dengan Model Pengajaran Problem
Solving
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengajaran problem posing dengan multiple media
memberikan pengaruh lebih baik di bandingkan model pengajaran dari kelas eksperimen kedua yang
memakai model problem solving dengan multiple media. Hal ini diketahui dari rata-rata nilai atau mean
dari siswa yang di-treatment memakai model pengajaran problem posing dengan multiple media yaitu
sebesar 84,50, sedangkan, rata-rata atau mean dari nilai siswa asal kelas yang memakai model problem
solving dengan multiple media lebih rendah yaitu 78,86. Hal tersebut juga didukung penelitian Irawati
(2014) menyebutkan bahwa problem posing lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa
dibandingkan problem solving dengan multiple media.
Model pengajaran problem posing serta model problem solving memiliki tujuan yang sama yaitu
untuk meningkatkan kognitif sebagaimana pendapat Joyce, Weil, dan Calhoun (2016:15) bahwa ―semua
model dalam kelompok model pengajaran pemrosesan informasi umumnya dirancang untuk
meningkatkan kemampuan intelektual‖. Namun, pada kenyataannya nilai kognitif, afektif serta
psikomotorik dari siswa kelas eksperimen yang memakai problem posing menunjukkan nilai yang lebih
baik jika dibandingkan kelas eksperimen yang memakai model problem solving. Rata-rata nilai kognitif
siswa asal kelas eksperimen yang memakai problem posing yaitu 80,80, rata-rata nilai afektif sebesar
86,23 dan rata-rata nilai psikomotoriknya 86,47. Sedangkan, rata-rata nilai kognitif dari kelas eksperimen
yang memakai model problem solving yaitu 70,53, rata-rata nilai afektif sebesar 85,07 dan rata-rata nilai
psikomotoriknya yaitu 84,28.
Amri (2013 :13) menyatakan bahwa prinsipnya, model pengajaran problem posing mewajibkan
siswa untuk mengajukan soal sendiri melalui belajar soal dengan mandiri. Sejalan dengan pendapat
tersebut, Thobroni dan Mustofa (2012: 351) menyatakan bahwa ―model pengajaran problem posing yaitu
suatu model pengajaran yang mewajibkan siswa untuk mengajukan soal untuk berlatih soal secara
mandiri.‖ Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model pengajaran problem
posing dimana mewajibkan siswa belajar melalui pengajuan soal dan pengerjaan soal secara mandiri
berpengaruh positif terhadap pemahaman siswa sehingga meningkatkan hasil belajar.
Menurut Heriawan, Darmajari, dan Senjaya (2012: 93) model problem solving adalah cara
penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak untuk dianalisis dan disintesis
untuk mencari pemecahannya oleh siswa. Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa
permasalahan yang disajikan oleh guru melalui multiple media ini menjadi titik tolak pengajaran pada
saat itu. Sehingga, hal ini berdampak pada saat siswa diminta mengerjakan permasalahan lain di luar
materi yang telah diajarkan, maka siswa cenderung akan merasa kesulitan. Selain itu, model pengajaran
cooperative learning yang selama ini diaplikasikan oleh guru kurang bisa mendorong siswa berpikir kritis
dalam memecahkan masalah, sehingga ketika siswa diajar memakai model problem solving yang
notabene menuntut siswa untuk memecahkan masalah, siswa cenderung merasa kesulitan. Sebagaimana
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pendapat Heriawan, Darmajari, dan Senjaya (2012: 97) bahwa ―mengubah kebiasaan siswa belajar dari
mendengarkan dan menerima informasi menjadi belajar dengan lebih banyak berpikir memecahkan
masalah, yang terkadang perlu berbagai sumber belajar adalah kesulitan tersendiri untuk siswa.‖ Oleh
sebab itu, model problem solving kurang berpengaruh positif atas hasil belajar siswa apabila
dibandingkan dengan model pengajaran problem posing yang sifatnya lebih fleksibel jika diaplikasikan
pada pengajaran atau dapat menyesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa secara simultan ada perbedaan hasil belajar
siswa diantara model dan media pengajaran yang diaplikasikan pada kelas eksperimen 1 (model problem
posing dengan multiple media), model pengajaran yang diaplikasikan pada kelas eksperimen 2 (model
problem solving dengan multiple media), dan model pengajaran yang diaplikasikan pada kelas kontrol
(model cooperative learning). Penggunaan model pengajaran problem posing dengan multiple media
memberikan pengaruh paling besar atas hasil belajar siswa bab perpajakan jika dibandingkan dengan dua
model pengajaran lainnya. Model pengajaran problem posing dengan multiple media ternyata tidak hanya
berpengaruh positif terhadap aspek kognitif saja, namun baik aspek afektif maupun aspek psikomotorik
juga menunjukkan rata-rata nilai lebih besar dibandingkan hasil belajar siswa yang memakai model
pengajaran cooperative learning. Hal ini karena model pengajaran problem posing memacu siswa untuk
aktif bertanya dan berpendapat tentang permasalahan-permasalahan baru yang ditemukan saat proses
pembuatan soal dan pengerjaannya, sehingga, selain siswa menjadi lebih aktif, model pengajaran problem
posing juga membuat siswa lebih paham karena mendorong siswa mengontruksi pemahamannya sendiri.
Penggunaan model pengajaran problem solving dengan multiple media memberikan pengaruh
relatif sama atas hasil belajar siswa bab perpajakan dibandingkan dengan model pengajaran dari kelas
kontrol (cooperative learning). Meskipun demikian, jika dilihat dari aspek afektif dan psikomotorik,
model dari kelas kontrol menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Joyce,
Weil, dan Calhoun (2016:15) bahwa ―model-model sosial dalam pengajaran dibangun untuk
mendapatkan keuntungan dari membuat komunitas pengajaran.‖
Model pengajaran problem posing dengan multiple media menunjukkan nilai lebih baik jika
dibandingkan dengan hasil belajar pada siswa yang di-treatment dengan model problem solving,
meskipun keduanya sama-sama berasal dari kelompok model pengajaran pemrosesan informasi yang
bertujuan meningkatkan kognitif siswa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Irawati (2014) bahwa
problem posing lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan problem solving.
Penyebabnya adalah karena model pengajaran problem posing yang bersifat lebih fleksibel untuk
diaplikasikan dalam pengajaran atau dapat menyesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing,
sedangkan, model problem solving lebih menuntut siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang
disajikan oleh guru, sehingga, pada saat siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang berbeda,
siswa cenderung merasa kesulitan.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pembelajaran, mendeskripsikan peningkatan aktivitas,
dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar materi pecahan setelah penerapan model Make a Match
berbasis Wondershare Quiz Creator pada siswa kelas VI. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan
kelas (PTK). Proses PTK dilaksanakan dalam dua siklus yang masing-masing siklus dilakukan sebanyak
tiga pertemuan. Penelitian ini dilaksanakan di SDN I Sanan Wonogiri, dengan subjek penelitian 13 siswa
kelas VI tahun pelajaran 2017/ 2018. Pengumpulan data diperoleh dari rekap praktik pembelajaran,
observasi, tes hasil belajar, catatan lapangan, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
dapat disimpulkan adanya keberhasilan dari aktivitas prasiklus siswa yaitu 11, 38 dengan kategori Kurang
Aktif, siklus I mencapai 15,62 dengan kategori Cukup Aktif, dan siklus II mencapai 25,00 dengan kategori
Aktif. Siklus aktivitas siswa juga mencapai hipotesis tindakan dengan siklus I kategori Cukup Aktif, dan
siklus II kategori Aktif. Nilai rata-rata kelas terjadi peningkatan yaitu pada pra siklus kelas VI materi
Pecahanrata-rata 56,92 dengan ketuntasan 38%, pada siklus I dengan rata-rata 78,07 ketuntasan 77% belum
mencapai indikator kinerja dengan target 80% sehingga dilanjutkan pada siklus II dengan rata-rata sebesar
87,79 dengan ketuntasan 85% telah memenuhi indikator kinerja yaitu 85%, maka tidak dilanjutkan ke
siklus berikutnya. Guru disarankan merancang persiapan pembelajaran secara matang dalam menerapkan
model Make a Match berbasis Wondershare Quiz Creator dengan tujuan perangkat pembelajaran terkonsep
dengan baik sehingga keaktifan, aktivitas, dan hasil belajar siswa mencapai ketuntasan sesuai dengan yang
diharapkan.
Kata Kunci: Make a Match, Wondershare Quiz Creator, pecahan, aktivitas, hasil belajar
PENDAHULUAN
Pendidikan dasar merupakan dasar dari jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi,
oleh karena itu, semua mata pelajaran yang diajarkan harus ditingkatkan kualitasnya sehingga tujuan
pembelajaran tercapai yang akan mengarah kepada tujuan pendidikan nasional. Peningkatan kualitas
dalam proses pembelajaran tidaklah cukup hanya menggunakan salah satu pendekatan saja, melainkan
harus menggunakan beberapa pendekatan. Materi pelajaran yang diberikan dapat dikuasai dengan baik
sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Hasil wawancara dengan para siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri I Sanan, masih banyak
siswa yang merasa enggan untuk mempelajari mata pelajaran tertentu termasuk mata pelajaran
Matematika. Mata pelajaran Matematika di sekolah dasar adalah mata pelajaran yang terkait dalam
kehidupan siswa baik sekarang maupun yang akan datang. Pelaksanaan pembelajaran menunjukkan
bahwa siswa memiliki hasil belajar rendah. Indikator tersebut dapat dilihat dari berbagai hal, antara lain
siswa kurang tertarik pada materi pelajaran Matematika dengan alasan materi sulit dan banyak sehingga
aktivitas belajar kurang, mungkin juga siswa bosan dengan guru karena penerapan pembelajarannya
kurang terkonsep dengan baik sehingga siswa kurang bersemangat mengikuti pelajaran yang
mengakibatkan prestasi belajar siswa menurun. Berdasarkan hasil ulangan harian masih banyak siswa
yang mendapat nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal. Guru telah menerapkan model pembelajaran
Student Teams Achievement Divisions (STAD). Berdasarkan pendapat Slavin (2009: 24) model STAD
tersebut terdiri atas siklus pengajaran biasa, kerja tim dengan gabungan kemampuan, kuis, dan
penghargaan yang diberikan kepada tim yang anggotanya tampil sangat baik, namun belum mencapai
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hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Ulangan harian Matematika pada materi pecahan dari 13
siswa nilai rata-ratanya 56,92 dengan ketuntasan 38% atau 5 siswa yang tuntas, 62% atau 8 siswa yang
belum tuntas, dan keaktifan proses pembelajaran kategori kurang. Aktivitas belajar siswa juga masih
dalam kategori kurang aktif yaitu 11,38.
Berdasarkan analisis permasalahan di atas dapat berupa 1) Siswa dipaksa menerima seluruh
informasi dari guru tanpa diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi atau perenungan secara logis
dan kritis sehingga aktivitas siswa kurang; 2) Guru lebih menekankan pada terselesainya sejumlah materi
pembelajaran yang ditetapkan pada silabus dengan alokasi waktu yang tersedia sehingga rencana
pelaksanaan pembelajaran kurang terencana secara maksimal sehingga prestasi belajar siswa rendah; 3)
Guru belum menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi sehingga banyak mendominasi
proses pembelajaran, sehingga kurang memberi kesempatan pada siswa untuk aktif dan kreatif dalam
menuangkan ide dan mempertajam gagasannya sehingga hasil belajar siswa 62% di bawah KKM.
Mata pelajaran Matematika tersebut tidak hanya berperan dalam ilmu pengetahuan saja,
melainkan juga berperan pada kehidupan dan lingkungannya yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari
yang ditemui siswa secara berangsur-angsur, maka dari itu hal-hal tersebut di atas harus segera
ditindaklanjuti sehingga kualitas pembelajaran perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan hasil
belajar siswa. Pencapaian prestasi tersebut setiap penyampaian materi dalam pembelajaran guru harus
menyenangkan dengan menerapkan model pembelajaran yang didukung media sesuai dengan materi yang
dipelajari sehingga siswa akan lebih aktif dalam mengikuti pelajaran dalam mencapai tujuan sehingga
siswa dapat mencapai prestasi di atas kriteria ketuntasan minimal. Pembelajaran Matematika di kelas ini
memerlukan suatu aktivitas pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Kegiatan belajar
mengajar tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil belajarnya yang salah satunya dengan penerapan
model pembelajaran.
Menurut Joyce & Well dalam Rusman (2012:133) model pembelajaran adalah suatu rencana
atau pola yang dapat digunakan guru untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka
panjang), merancang bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model
pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang
sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan yang akan dicapai. Hal ini, dimaksudkan agar tujuan
pembelajaran dapat tercapai secara maksimal.
Terkait dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan atau pembelajaran, banyak konsep yang
ditawarkan diantaranya yaitu konsep pembelajaran dengan model Make a Match yang didesain dengan
kuis menyenangkan sesuai tingkat usia siswa kelas VI yaitu Wondershare Quiz Creator yang merupakan
kuis interaktif dalam format aplikasi berbasis komputer untuk meningkatkan daya tarik siswa terhadap
pembelajaran. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran Matematika materi
pecahan agar lebih menarik perhatian siswa.
Menurut Agus Supriyono (2009: 94), hal yang dipersiapkan jika pembelajaran dengan Make a
Match adalah kartu-kartu. Kartu tersebut berisi pertanyaan dan kartu yang lain berisi jawaban dari
pertanyaan tersebut. Aris Shoimin (2014: 98) mengatakan bahwa Make a Match dikembangkan oleh
Loma Curran. Ciri utama model Make a Match adalah siswa diminta mencari pasangan kartu yang
merupakan jawaban atau pertanyaan materi tertentu dalam pembelajaran.
Wondershare Quiz Creator yang digunakan pada penelitian ini adalah Type Multiple Choice
yang merupakan soal kuis berbasis komputer dengan memilih salah satu jawaban dari jawaban yang telah
tersedia. Pengertian dari Wondershare Quiz Creator menurut Muhammad M (2014: 35) adalah pembuat
kuis yang kuat yang memungkinkan pelatih dan pendidik menciptakan profesional berbasis flash kuis
dan survei dengan multimedia. Sementara itu, Herniawati (2009: 1) mengemukakan bahwa Wondershare
Quiz Creator merupakan perangkat lunak untuk pembuatan soal, kuis, atau tes secara online (berbasis
web).
Sarnoko (2017: 29) menyatakan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran merupakan
rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, baik bertanya, mencatat,
mendengarkan, berfikir, membaca maupun melaksanakan segala kegiatan yang dapat menunjang
prestasi belajar. Aktivitas dalam penelitian ini yaitu pengamatan oleh teman sejawat selama proses
pembelajaran sesuai kriteria yang ditentukan dalam penerapan model Make a Match berbasis
Wondershare Quiz Creator.
Muhammad M (2014: 35) Berpendapat bahwa tes yang dibuat dalam aplikasi Wondershare
Quiz Creator dapat disusun dalam sembilan 9 jenis tes dan 1 (satu lembar halaman kosong).
Sembilan (9) jenis kuis dan dilengkapi 1 (satu lembar halaman kosong) yang disediakan dalam
Wondershare Quiz Creator adalah sebagai berikut 1) Jenis True/ False, merupakan menu yang
digunakan untuk membuat soal dengan dua (2) pilihan jawaban, yaitu benar atau salah; 2) Jenis
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Multiple Choice, merupakan menu yang digunakan untuk membuat pertanyaan dengan jawaban
pilihan benar hanya satu, 3) Jenis Multiple response, merupakan menu yang digunakan untuk membuat
pertanyaan dengan jawaban pilihan benar lebih dari satu jawaban; 4) Jenis Fill in the blank,
merupakan menu yang digunakan untuk membuat pertanyaan isian, untuk jawaban benarnya
perancang telah mengisi beberapa alternatif jawaban yang benar; 5) Jenis Matching, merupakan
menu
yang digunakan
untuk membuat pertanyaan dengan cara menjawab dan mencocokkan
kata/kalimat kiri dan kanan; 6) Jenis Sequence, merupakan menu yang digunakan untuk
membuat pertanyaan dengan cara menjawab mengurutkan jawaban dari atas ke bawah; 7) Jenis
Word bank, merupakan menu yang digunakan untuk membuat pertanyaan dengan cara menjawab
memasangkan kata- kata yang ada dengan kalimat pernyataan; 8) Jenis Click map, merupakan
menu yang digunakan untuk membuat pertanyaan dengan bentuk petanyaan berupa gambar dan
menjawabnya dengan cara mengklik area tertentu pada gambar sesuai dengan pertanyaannya; 9)
Jenis Short essay, merupakan menu yang digunakan untuk membuat pertanyaan dengan
jawaban isian yang sederhana; (10) Black Page merupakan menu yang digunakan untuk memuat
halaman kosong yang digunakan untuk peserta mengerjakan soal. Semua jenis kuis di atas, dapat disusun
sebagai media yang digunakan dalam kegiatan kelompok siswa siswa. Pemilihan jenis kuis dapat
disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dalam aktivitas kelompok siswa. Jenis kuis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis Matching.
Sumaatmaja (2008) menyatakan bahwa hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi tiga
domain yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. Hasil belajar merupakan perubahan
perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Dalam pembelajaran,
perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajar
dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang
perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah
terjadi. Hasil belajar pada penelitian ini menggunakan tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan
psikomotorik dengan prosentase yang berbeda yaitu kognitif 60%, afektif 15%, dan psikomotorik 25%.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian tindakan kelas ini
adalah bagaimana proses pembelajaran melalui penerapan model Make a Match untuk meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar materi pecahan, seberapa banyak peningkatan aktivitas setelah penerapan
model Make a Match untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi pecahan, seberapa banyak
peningkatan hasil belajar materi pecahan setelah penerapan model Make a Match berbasis Wondershare
Quiz Creator pada siswa kelas VI semester II Sekolah Dasar Negeri I Sanan Kecamatan Girimarto
Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2017/ 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran materi pecahan setelah
penerapan model Make a Match berbasis Wondershare Quiz Creator, mendeskripsikan peningkatan
aktivitas setelah penerapan model Make a Match berbasis Wondershare Quiz Creator, mendeskripsikan
peningkatan hasil belajar materi pecahan setelah penerapan model Make a Match berbasis Wondershare
Quiz Creator pada siswa kelas VI semester II Sekolah Dasar Negeri I Sanan Kecamatan Girimarto
Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2017/ 2018.
Manfaat bagi siswa dapat meningkatkan proses pembelajaran materi pecahan setelah
penerapan model Make a Match berbasis Wondershare Quiz Creator, d apat meningkatkan aktivitas
setelah penerapan model model Make a Match berbasis Wondershare Quiz Creator, dapat meningkatkan
hasil belajar materi pecahan setelah penerapan model Make a Match berbasis Wondershare Quiz Creator.
Manfaat bagi guru memberikan gambaran kepada guru tentang pentingnya penerapan model Make a
Match berbasis Wondershare Quiz Creator terkait dengan peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa,
meningkatkan kinerja guru melalui perbaikan kualitas pembelajaran dengan menerapkan variasi model
pembelajaran. Manfaat bagi teman sejawat sebagai bahan refleksi guru sebagai salah satu alternatif Make
a Match terkait dengan peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa, meningkatkan kinerja guru dengan
menerapkan pembelajaran berbasis Wondershare Quiz Creator yang merupakan kuis interaktif dalam
format aplikasi berbasis komputer untuk meningkatkan daya tarik siswa terhadap pembelajaran. Manfaat
bagi sekolah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar sekolah khususnya mata pelajaran Matematika,
meningkatkan kualitas kompetensi lulusan dengan meningkatnya hasil Ujian Nasional. Manfaat bagi
perpustakaan sekolah dapat menambah bacaan di perpustakaan sekolah.
METODE
Metodologi berasal dari metode dan logi, metode berasal dari kata methodos yang berarti jalan
atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Logi berasal dari bahasa Yunani yang artinya
ilmu. Ulil Bukti Karo-Karo (1997: 7) menyatakan ―metodologi berarti ilmu yang membicarakan tentang
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jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu‖. Suatu penelitian memerlukan tempat
penelitian yang akan dijadikan obyek untuk memperoleh data-data yang berguna untuk mendukung
tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Sanan Kecamatan Girimarto
Kabupaten Wonogiri. SD Negeri I Sanan memiliki 6 ruang kelas. Kelas yang digunakan dalam Penelitian
Tindakan Kelas adalah siswa kelas VI.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Negeri I Sanan Kecamatan Girimarto
Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2017/ 2018 yang berjumlah 13 siswa terdiri dari 9 siswa laki-laki
dan 4 siswa perempuan. Objek penelitian ini adalah mata pelajaran Matematika pada materi pecahan.
Ishak Aziz (2016:177) berpendapat bahwa sumber data adalah dari mana subjek yang dijadikan
sumber data diperoleh. Zaenal Arifin (1998: 56) berpendapat bahwa sumber data adalah adalah tempat
penulis bertumpu. Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji akan diperoleh
sebagai data kualitatif. Informasi tersebut akan digali dari beragam sumber data dan jenis data yang akan
dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: 1) Informasi, yaitu dari nilai hasil ulangan, wawancara, dan
catatan lapangan; 2) Lokasi dan peristiwa meliputi a) lokasi: ruang kelas VI SD Negeri I Sanan
Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri; b) Peristiwa:
proses belajar mengajar dengan model
Make a Match Berbasis Wondershare Quiz Creator pada materi pecahan; 3) Dokumentasi dan arsip
berkaitan dengan proses tindakan berupa lembar observasi aktivitas siswa, wawancara, catatan lapangan
dan hasil penilaian proses serta perilaku proses tindakan khususnya mata pelajaran Matematika pada
materi pecahan.
Teknik pengumpulan data adalah cara khusus yang dipergunakan untuk memperoleh data
dalam penelitian. Data sangat diperlukan dalam penelitian guna membuktikan kebenaran suatu peristiwa
atau pengetahuan. Oleh karena itu suatu penelitian sangat membutuhkan data yang objektif. Untuk
mendapatkan data yang objektif perlu diperhatikan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan
sebagai alat pengumpul data atau pengambil data.
Dalam penelitian tindakan kelas, baik data kualitatif maupun kuantitatif dimanfaatkan untuk
menggambarkan perubahan yang terjadi yaitu: 1) perubahan pada kinerja guru; 2) perubahan kinerja
siswa; dan 3) perubahan suasana kelas dari keadaan awal yang kurang aktif berubah pada kondisi akhir
dimana aktivitas siswa meningkat seiring dengan meningkatnya prestasi belajar siswa tersebut.
Pengumpulan data menggunakan 2 metode, yaitu: 1) Metode tes untuk mengetahui peningkatan hasil
belajar melalui penerapan model Make a Match berbasis Wondershare Quiz Creator. Instrumen tes yang
digunakan dalam penelitian ini berupa tes hasil belajar kognitif, afektif, psikomotorik. Bentuk tes hasil
belajar yang diberikan adalah tes tertulis dalam bentuk uraian. Suharsimi Arikunto (2010:193)
menyatakan bahwa tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk
mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau
kelompok; 2) Metode observasi untuk mengetahui perkembangan aktivitas siswa dan guru yang
dilakukan oleh teman sejawat sebagai penilainya, berupa lembar observasi, wawancara, catatan lapangan,
dan dokumentasi.
Menurut Suharsimi Arikunto dkk (2008: 12) di dalam penelitian diperlukan adanya validitas
data, maksudnya adalah semua data yang dikumpulkan hendaknya mencerminkan apa yang
sebenarnya diukur atau diteliti. Penelitian ini untuk menguji kesahihan data digunakan triangulasi data
dan triangulasi metode. Adapun yang dimaksud kedua hal tersebut adalah 1) Triangulasi data adalah data
atau informasi yang diperoleh selalu dikomparasikan dan diuji dengan data dan informasi lain, baik dari
segi koheren sumber yang sama atau sumber yang berbeda. Untuk menggali data yang sejenis biasa
diperoleh dari nara sumber (manusia), dari kondisi lokasi, dari aktivitas yang menggambarkan perilaku
atau dari sumber yang berupa catatan atau arsip yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang
dimaksud. Pada penelitian ini data perbandingan nilai mata pelajaran Matematika materi pecahan dengan
mata pelajaran lain pada kurun waktu satu tahun. Data nilai ulangan harian tersebut secara langsung,
selain itu juga beberapa informasi dari orang tua wali siswa kelas VI tentang kesulitan yang dialami putraputrinya khususnya pada mata pelajaran Matematika materi pecahan. Dengan cara ini data sejenis teruji
kemantapan dan kebenarannya dari sumber data yang berbeda-beda; 2) Triangulasi metode yaitu
mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Selain itu
menggunakan metode pengumpulan data yang berupa observasi kemudian dilakukan wawancara yang
mendalam dari informan yang sama dan hasilnya diuji dengan pengumpulan data sejenis dengan
menggunakan teknik dokumentasi pada pelaku kegiatan. Data yang diperoleh dari yang diperoleh lewat
beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda tersebut hasilnya dibandingkan dan dapat ditarik
kesimpulan data yang lebih kuat validitasnya.
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori,
dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang
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disarankan oleh data. Jadi analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan setelah data diperoleh dengan
cara mengurutkan data yang telah dikumpulkan ke dalam kelompok tertentu.
Model analisis yang digunakan adalah model silang terjalin atau interaktif. Berdasarkan
pendapat Miles dan Huberman (2014: 15-20) pengumpulan data dan pengolahan data lebih jelasnya
dalam model ini ada tiga komponen analisis yaitu reduksi data, pengajian data dan penarikan kesimpulan
atau verifikasi dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses siklus. Dalam bentuk analisis ini bergerak
dalam empat komponen yaitu dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pengumpulan data yaitu merupakan
kegiatan untuk mengumpulkan data dari informasi secara langsung maupun dari dokumen dan arsip yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti; 2) Reduksi data yaitu merupakan kegiatan untuk
memilih-milih data yang telah diperoleh di lapangan, dalam hal ini ditekankan pada hal-hal pokok dan
penting yang disusun secara sistematis. Data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih
tajam tentang hasil pengamatan, hal ini mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang
diperlukan; 3) Sajian data dimaksudkan untuk mempermudah dalam melihat gambaran keseluruhan atau
bagian-bagian tertentu dari penelitian. Salah satu caranya yaitu membuat suatu tabel, yang isinya dibuat
menurut kebutuhan, sesuai dengan aspek yang ingin dimunculkan atau dinampakkan; 4) Penarikan
kesimpulan atau verifikasi yaitu mengambil kesimpulan merupakan langkah analisis data yang
dilaksanakan segera setelah data diperoleh. Kesimpulan yang diambil kemungkinan masih terasa kabur
dan diragukan. Oleh karena itu perlu dicari data yang mendukung kesempurnaan kesimpulan dengan cara
melalui variabel. Jadi yang dimaksud verifikasi adalah mencari data baru untuk menguatkan kesimpulan
yang telah diambil.
Pawito (2008: 104) menyatakan bahwa reduksi data bukan asal membuang data yang tidak
diperlukan, melainkan merupakan upaya yang dilakukan peneliti selama analisis data dilakukan dan
merupakan langkah yang terpisahkan dari analisi data. Reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan/ verifikasi sebagai suatu yang jalin menjalin pada saat sebelum dan sesudah pengumpulan
data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut ―analisis‖. Teknik
analisis mengikuti pola bersumber pada pola analisis interaktif. Model analisis itu antar unsur dalam
penelitian (reduksi data, sajian data dan kesimpulan) saling berinteraksi. Tidak ada batas yang
memisahkan antar unsur-unsur pada proses penelitian pada tingkat verifikasi kalau dirasakan perlu untuk
memantapkan hasil penelitian atau dibutuhkan data baru sehingga dapat memantapkan kesimpulan. Pada
proses verifikasi sering melangkah kembali pada tahap reduksi data, sehingga triangulasi data selalu
berhubungan dalam proses penelitian.
Indra Bastian (2005: 267) berpendapat bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan,
dengan memperhatikan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat
(benefits), dan dampak (impacts). Indikator kinerja merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan
acuan atau tolak ukur dalam menentukan keberhasilan atau keefektifan penelitian. Indikator kerja adalah
alat untuk mengukur keberhasilan suatu tindakan. Dalam indikator kerja memuat indikator kerja itu
sendiri, kriteria keberhasilan, target dari penelitian dan alat pengumpulan data. Indikator kinerja yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatnya hasil belajar SD Negeri I Sanan Kecamatan
Girimarto Kabupaten Wonogiri model Make a Match berbasis Wondershare Quiz Creator. Indikator
penelitian ini bersumber dari kurikulum dan silabus KTSP mata pelajaran Matematika pada materi
tersebut yaitu pecahan serta Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada materi pecahan tersebut yaitu 75.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Prasiklus
Hasil observasi aktivitas siswa prasiklus dapat kita lihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Data Observasi Aktivitas Siswa Prasiklus
No
Kriteria
Frekuensi
Prosentase
1
Sangat Aktif
0
0%
2
Aktif
0
0%
3
Cukup Aktif
4
31%
4
Kurang Aktif
9
69%
Rata – rata
11,38 dengan kriteria ―Kurang Aktif‖
Berdasarkan tabel 1 observasi pada prasiklus dapat dibuat grafik pada gambar 1 berikut:
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Gambar 1. Grafik Observasi Aktivitas Siswa Prasiklus
Dari data pada tabel 4 menunjukkan bahwa 9 siswa atau 69% tergolong dalam kriteria aktivitas
kurang aktif, 4 siswa atau 31% tergolong dalam kriteria aktivitas cukup aktif, sedangkan tidak ada siswa
untuk kriteria aktivitas aktif dan sangat aktif. Berdasarkan hasil observasi siswa diatas diperoleh nilai
rata-rata 11,38 dengan kriteria kurang aktif.
Berdasarkan nilai dan aktivitas pada prasiklus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
kemampuan pada materi pecahan kelas VI SD Negeri I Sanan masih kurang.
Daftar nilai pada prasiklus yang diperoleh siswa dengan KKM 75 untuk nilai 40 sebanyak 7
siswa, nilai 60 sebanyak 1 siswa, nilai 80 sebanyak 5 siswa dengan jumlah total 740; rata-ratanya 56,92;
nilai tetinggi 80; nilai terendah 50; nilai yang tuntas yaitu 5 siswa; nilai yang belum tuntas 8 siswa;
ketuntasan yaitu 38%; belum tuntas yaitu 62%. Dari daftar nilai siswa prasiklus dapat dibuat frekuensi
nilai siswa prasiklus pada tabel 2 sebagai berikut:

No

Tabel 2. Data Nilai Siswa Prasiklus
Prosentase
Kelas Interval Frekuensi
(%)
56
7
54

1
56 - 62
2
1
8
63 - 68
3
0
0
69 - 74
4
0
0
75
81
5
5
38
0
82 - 88
6
0
0
89 - 94
7
0
0
95 - 100
8
0
Jumlah
13
100
Berdasarkan tabel 2 frekuensi nilai tes awal maka dapat digambarkan grafik pada gambar 2:
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Gambar 2. Grafik Nilai Prasiklus
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Berdasarkan gambar grafik tersebut siswa kelas VI SD Negeri I Sanan yang berjumlah 13 siswa,
frekuensi nilai 56 sejumlah 7 anak, yang bernilai 56-62 sejumlah 1 siswa, tidak ada siswa yang bernilai
63-68, tidak ada siswa yang bernilai 69-74, nilai 75-81 sejumlah 5 siswa. Dari data nilai siswa, hanya 5
siswa atau 38% memperoleh nilai sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Sebanyak 8 siswa
atau 62% memperoleh nilai di bawah batas nilai ketuntasan yaitu 75, dari pihak sekolah ketuntasan siswa
diharapkan mencapai 80%.
Berdasarkan data dari keaktifan proses pembelajaran, aktivitas siswa, dan hasil belajar pada prasiklus
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar pada materi pecahan pada kelas VI SD Negeri I
Sanan belum sesuai dengan harapan.
Hasil Penelitian Siklus I
Dari hasil penelitian pada siklus 1, dapat dilihat hasil observasi siswa dapat dibuat tabel 3.
Tabel 3. Observasi Aktivitas Siswa Siklus I
No
Kriteria
Frekuensi
Prosentase
1
Sangat Aktif
0
0%
2
Aktif
4
31%
3
Cukup Aktif
4
31%
4
Kurang Aktif
5
38%
Rata – rata
15,62 dengan kriteria ―cukup aktif‖
Berdasarkan tabel 3 nilai observasi pada siklus I dapat dibuat grafik pada gambar 3.

Gambar 3. Grafik Observasi Aktivitas
Dari data pada gambar 3 menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mendapat kriteria sangat
Siswa
Siklus
aktif, ada 4 siswa atau 31% tergolong dalam
kriteria
aktif, Iada 4 siswa atau 31% tergolong dalam kriteria
aktivitas cukup aktif sedangkan masih ada 5 siswa atau 38% mendapatkan kriteria kurang aktif.
Berdasarkan hasil observasi siswa diatas diperoleh nilai rata-rata 15, 62 dengan kriteria cukup aktif.
Daftar nilai pada siklus I yang diperoleh siswa dengan KKM 75 untuk nilai 62 sebanyak 3
siswa, nilai 78 sebanyak 2 siswa, nilai 80 sebanyak 1 siswa, nilai 81 sebanyak 5 siswa, nilai 92 sebanyak
1 siswa, nilai 98 sebanyak 1 siswa dengan jumlah total 1.015; rata-ratanya 78,07; nilai tetinggi 98; nilai
terendah 62; nilai yang tuntas yaitu 10 siswa; nilai yang belum tuntas 3 siswa; ketuntasan yaitu 77%;
belum tuntas yaitu 23%. Dari daftar nilai siswa siklus I dapat dibuat frekuensi nilai siswa siklus I pada
tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4. Data Nilai Siswa Siklus I
Prosentase
No Kelas Interval
Frekuensi
(%)
1
< 63
3
23
2
63 – 68
0
0
3
69 – 74
0
0
4
75 – 81
8
61
5
82 – 87
0
0
6
88 – 93
1
8
7
94 - 100
1
8
Jumlah
13
100
Berdasarkan tabel 4 frekuensi nilai Matematika pada siklus I dapat dilihat grafik pada gambar 4:
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Gambar 4. Grafik Nilai Siklus I
Dari data gambar 4, siswa yang memperoleh nilai pada rentang < 63 sebanyak 3 siswa atau 23%,
tidak ada siswa yang mendapat nilai pada rentang 63-68, tidak ada siswa yang bernilai pada rentang 6974, terdapat 8 siswa yang bernilai 75-81 atau 61%, tidak ada siswa yang bernilai pada rentang 82-87, pada
rentang 88-93 sebanyak 1 siswa atau 8 % dan pada rentang 94-100 sebanyak 1 siswa atau 8 % yang
mencapainya.
Berdasarkan data nilai di atas dapat dilihat bahwa pada siklus I, siswa kelas VI SD Negeri 1
Sanan sebanyak 13 siswa dengan keterangan 10 siswa atau 77 % memperoleh nilai di atas batas nilai
ketuntasan minimal. Sebanyak 3 siswa atau 23% memperoleh nilai di bawah batas nilai ketuntasan. Dari
data tersebut diperoleh nilai terendah 62 dan nilai tertinggi adalah 98, sehingga didapat rata-rata nilai
kelas yaitu 78,07.
Dari data nilai di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai siklus I meningkat. Pada siklus I
jumlah siswa belajar tuntas sebesar 77%, yang semula pada prasiklus 38%.
Hasil Penelitian Siklus II
Tabel 5. Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
No
Kriteria
Frekuensi
Prosentase
1
Sangat Aktif
4
31%
2
Aktif
7
54%
3
Cukup Aktif
2
15%
4
Kurang Aktif
0
0%
Rata – rata

25,00 dengan kriteria ―aktif‖

Berdasarkan tabel 5 nilai observasi pada siklus II dapat dibuat grafik pada gambar 5
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Gambar 5. Grafik Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
Dari data pada tabel 5 menunjukkan bahwa 4 siswa atau 31% tergolong dalam kriteria
Aktivitas sangat aktif, 7 siswa atau 54% tergolong dalam kriteria aktivitas yang aktif, ada 2 siswa atau
15% siswa yang tergolong aktivitas kriteria cukup aktif, dan tidak ada siswa pada kriteria kurang aktif.
Berdasarkan hasil observasi siswa diatas diperoleh nilai rata-rata 25,00 dengan kriteria aktif.
Dari data observasi aktivitas siswa di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian
observasi aktivitas siswa siklus II meningkat. Pada siklus I hasil observasi aktivitas siswa diperoleh nilai
rata-rata 15,62 dengan kriteria cukup aktif dan pada siklus II, hasil observasi aktivitas siswa diatas
diperoleh nilai rata-rata 25,00 dengan kriteria aktif.
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Daftar nilai pada siklus II yang diperoleh siswa dengan KKM 75 untuk nilai 68 sebanyak 2
siswa, , nilai 81 sebanyak 1 siswa, nilai 83 sebanyak 1 siswa, nilai 88 sebanyak 1 siswa, nilai 89 sebanyak
2 siswa, nilai 90 sebanyak 2, nilai 98 sebanyak 1 siswa, nilai 99 sebanyak 3 siswa dengan jumlah total
1.141; rata-ratanya 87,79; nilai tetinggi 99; nilai terendah 68; nilai yang tuntas yaitu 11 siswa; nilai yang
belum tuntas 2 siswa; ketuntasan yaitu 85%; belum tuntas yaitu 15%. Dari data nilai siswa siklus II dapat
dibuat frekuensi nilai siswa siklus II pada tabel 6 sebagai berikut:

1

Tabel 6. Data Nilai Siswa Siklus II
Prosentase
Kelas Interval
Frekuensi
(%)
< 69
2
15

2

69 – 74

0

0

3

75 – 81

1

8

4

82 – 87

1

8

5

88 – 93

5

38

6

94 – 100

4

31

13

100

No

Jumlah

Berdasarkan tabel 6 frekuensi nilai Matematika pada siklus II dapat dilihat grafik pada gambar 6:
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Gambar 6. Grafik Nilai Siklus II
Dari data gambar 6, siswa yang memperoleh nilai pada rentang < 69 sebanyak 2 siswa atau
15%, tidak ada siswa yang mendapat nilai pada rentang 69-74, rentang 75-81 sebanyak 1 siswa atau 8% ,
rentang 82-87 sebanyak 1 siswa atau 8%, rentang 88-93 sebanyak 5 atau 38% siswa dan 94-100
sebanyak 4 siswa atau 31% yang mencapainya.
Berdasarkan data nilai di atas dapat dilihat pada bahwa pada siklus II, siswa kelas VI SD Negeri 1 Sanan
sebanyak 13 siswa dengan keterangan 11 siswa atau 85 % memperoleh nilai di atas batas nilai ketuntasan
minimal. Sebanyak 2 siswa atau 15% memperoleh nilai di bawah batas nilai ketuntasan. Dari data
tersebut diperoleh nilai terendah 68 dan nilai tertinggi adalah 99, sehingga rata-rata nilai kelas yaitu 87,
79.
Dari data nilai diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai siklus II meningkat. Pada siklus II,
jumlah siswa belajar tuntas sebesar 85%, yang semula pada prasiklus 38% dan pada siklus I sebesar 77%.
Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pelaksanaan pada siklus I dan siklus II dapat dinyatakan bahwa penerapan
model Make a Match dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Matematika materi pecahan pada
siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri I Sanan Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran
2017/ 2018. Perkembangan nilai terus meningkat dari tiap siklusnya
Tabel 7. Perkembangan Aktivitas Siswa dari Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II.
Aktivitas Siswa
Prasiklus Siklus I
Siklus II
Sangat Aktif
0%
0%
31%
Aktif
0%
31%
54%
Cukup Aktif
31%
31%
15%
Kurang Aktif
69%
38%
0%
Rata-rata Aktivitas
11,38
15,62
25,00
Jumlah Kenaikan Rata-rata Aktivitas
4,24
9,38
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Dari tabel 7 dapat digambarkan grafik pada gambar 7:
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Gambar 7. Perkembangan Aktivitas Siswa Prasiklus, Siklus I, Siklus II
Aktivitas siswa dari prasiklus untuk kriteria sangat aktif belum ada, begitu juga pada kriteria
aktif, kriteria cukup aktif terdapat 4 siswa atau 31%, kriteria kurang aktif terdapat 9 siswa atau 69%.
Rata-rata aktivitas pada prasiklus yaitu 11,38 dengan kriteria kurang aktif. Perkembangan rata-rata
observasi aktivitas siswa dari siklus I untuk kriteria sangat aktif belum ada, pada kriteria aktif 4 siswa
atau 31%, kriteria cukup aktif terdapat 4 siswa atau 31%, kriteria kurang aktif terdapat 5 siswa atau 38%.
Rata-rata aktivitas pada siklus I yaitu 15,62 dengan kriteria cukup aktif. Perkembangan rata-rata observasi
aktivitas siswa dari siklus II untuk kriteria sangat aktif ada 4 siswa atau 31%, pada kriteria aktif 7 siswa
atau 54%, kriteria cukup aktif terdapat 2 siswa atau 15%, tidak ada siswa pada kriteria kurang aktif. Ratarata aktivitas pada siklus II yaitu 25,00 dengan kriteria aktif.
Peningkatan nilai rata-rata aktivitas dari prasiklus ke siklus I yaitu 4,24 dan dari siklus I ke
siklus II yaitu 9,38. Rata-rata aktivitas pada prasiklus 11,38 dengan kriteria kurang aktif, siklus I rata-rata
15,62 dengan kriteria cukup aktif, dan siklus II 25,00 dengan kriteria aktif. Hasil tersebut telah memenuhi
indikator kinerja yaitu siswa mendapatkan kriteria aktif, maka dikatakan telah memenuhi indikator
kinerja.
Perkembangan nilai siswa dari prasiklus hingga siklus II.
Tabel 8. Perkembangan Nilai Siswa dari Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II
Keterangan
Prasiklus
Siklus I
Siklus II
Nilai Tertinggi
80
98
99
Nilai Terendah
40
62
68
Rata-rata
56,92
78,07
87,79
Siswa Tuntas
38%
77%
85%
Jumlah Kenaikan Nilai Rata-rata
21,15
9,72
Jumlah Kenaikan Prosentase Ketuntasan Nilai
39%
8%
Dari tabel 8 maka dapat digambarkan grafik perkembangan nilai siswa dari prasiklus, siklus I,
dan siklus II yaitu dapat dilihat pada gambar 8:
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Gambar 8. Perkembangan Nilai Siswa Prasiklus, Siklus I, Siklus II
Peningkatan nilai siswa tersebut tercapai secara bertahap. Dimulai dari nilai prasiklus dengan
nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 40, rata-rata nilai prasiklus yaitu 56,92 hanya mencapai ketuntasan
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38% dari KKM. Hal ini dapat dilihat bahwa siswa yang mendapat nilai yang memenuhi KKM hanya 5
siswa sedangkan yang tidak memenuhi KKM berjumlah 8 siswa. Maka dapat dikatakan nilai siswa pada
materi Pecahansiswa sangat kurang. Nilai siklus I dengan nilai tertinggi 98 dan nilai terendah 62, rata-rata
nilai siklus I yaitu 78,07 mencapai ketuntasan 77% dari KKM. Hal ini dapat dilihat bahwa siswa yang
mendapat nilai yang memenuhi KKM 10 siswa sedangkan yang tidak memenuhi KKM berjumlah 3
siswa. Maka dapat dikatakan nilai siswa pada materi Pecahan ada peningkatan. Nilai siklus II dengan nilai
tertinggi 99 dan nilai terendah 68, rata-rata nilai siklus I yaitu 78,07 mencapai ketuntasan 85% dari KKM.
Hal ini dapat dilihat bahwa siswa yang mendapat nilai yang memenuhi KKM 11 siswa sedangkan yang
tidak memenuhi KKM berjumlah 2 siswa. Maka dapat dikatakan nilai siswa pada materi pecahan ada
peningkatan.
SIMPULAN
Berdasarkan pada kajian teori dan hasil penelitian ini, maka dapat diajukan implikasi yang
berguna dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa pada materi pecahan baik secara teoritis maupun
secara praktis.
Implikasi Teoritis
Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri I
Sanan pada materi pecahan dipengaruhi oleh bahwa penerapan model model Make a Match berbasis
Wondershare Quiz Creator.
Implikasi Praktis
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon guru untuk
meningkatkan keefektifan strategi guru dalam mengajar dan meningkatkan kualitas proses belajar
mengajar sehubungan dengan kemampuan belajar siswa yang akan dicapai. Kemampuan siswa dapat
ditingkatkan dengan model pembelajaran yang menyenangkan dengan didukung media yang tepat bagi
siswa sesuai dengan materi yang dipelajari.
Saran
Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai
berikut: 1) sebaiknya guru menerapkan model Make a Match berbasis Wondershare Quiz Creator dalam
menyampaikan materi pecahan dengan mendesain proses pembelajaran secara kreatif dan bervariatif,
sehingga pembelajaran lebih kondusif dan representatif, sehingga siswa tidak merasakan kebosanan
dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya motivasi dan prestasi belajar; 2) kepala sekolah
hendaknya lebih meningkatkan pengawasan kepada guru-guru kelasnya dalam menentukan strategi
pembelajaran terutama dalam memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi bahan ajar
agar proses pembelajaran efisien dan efektif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan; 3) Hasil
penelitian ini terbuka untuk dikaji lebih jauh dan dikembangkan sehingga dapat digeneralisasikan pada
materi pokok yang lain; 4) siswa harus lebih meningkatkan motivasi, aktivitas belajar, keaktifan dan
keberanian mengemukakan pendapat dalam proses pembelajaran untuk menambah wawasan dan prestasi
belajar meningkat.
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EKSPERIMEN TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh keterampilan mengklasifikasi dalam
metode pembelajaran eksperimen terhadap hasil belajar IPA materi pesawat sederhana siswa kelas 5 serta
untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran eksperimen
lebih baik dari metode ceramah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan
Metode penelitian yang dipilih yaitu Penelitian eksperimen. Desain eksperimen yang digunakan adalah
Quasi Experimental Design dengan tipe Nonequivalent Controlgroup Design. Penelitian ini
menggunakan dua kelas dengan teknik sampel jenuh. Analisis data yang digunakan untuk menjawab
hipotesis penelitian yaitu menggunakan uji regresi linier sederhana dan uji t. Hasil analisis data diperoleh
kesimpulan bahwa: 1) Terdapat pengaruh ketrampilan mengklasifikasi yang signifikan terhadap hasil
belajar siswa yang dibuktikan pada uji regresi linier sederhana dengan hasil nilai t hitung =1,780, t tabel=
2,007 sehingga t tabel > t hitung dan nilai signifikansi 0,002 < 0,05 Maka H o ditolak. 2) Metode
pembelajaran eksperimen lebih baik dibandingkan pembelajaran dengan metode ceramah, dibuktikan
dengan uji t dan diperoleh nilai T tabel = 2,00723 dan T hitung = -0,47619. Sehingga keputusan uji
hipotesisnya adalah- ttabel ≤ thitung ≤ ttabel , karena -2,00723 < -0,47619 < 2,00723 maka H 0 diterima.
Kata Kunci: Keterampilan Mengklasifikasi, Metode Eksperimen, Hasil belajar.
PENDAHULUAN
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang memiliki muatan-muatan pelajaran sesuai
dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Salah satu muatan pelajaran inti yang ada dalam
pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas adalah Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA). Jika dikaji lebih dalam, materi yang dipelajari dalam IPA sangatlah banyak,
karena IPA adalah Ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di alam termasuk fenomena
atau peristiwa alam yang terjadi di dalamnya. Maka dari itu perlu adanya pengklasifikasian materi
pelajaran.Keterampilan mengklasifikasi ini didasari oleh teori behaviorisme yang dikembangkan oleh
Pavlov dalam bentuk penyajian materi yang menarik sehingga siswa mudah mempelajari mata pelajaran
IPA secara bertahap.
Mata pelajaran IPA sering dianggap sebagai mata pelajaran sulit oleh beberapa siswa. Mengapa
demikian, karena banyaknya materi yang harus dipelajari siswa dan proses pembelajaran masih
menggunakan metode ceramah dimana guru hanya menjelaskan materi yang terpaku pada buku teks dan
siswa hanya duduk manis dan mendengarkan penjelasan dari guru. Sehingga selama ini dalam mata
pelajaran IPA di SDN 03 Troso dinilai kurang mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan membuat
siswa cenderung cepat merasa bosan serta tidak semua siswa dapat memahami materi yang telah
disampaikan.
Dilihat dari permasalahan yang terjadi, dalam hal ini seorang guru dituntut untuk melakukan
inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, inovasi pembelajaran yang bisa digunakan
yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran Eksperimen, sehingga apabila metode eksperimen ini
diterapkan dalam pembelajaran IPA, maka kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih efektif karena
disini siswa dapat belajar secara langsung di lingkungan sekitar dan melakukan percobaan-percobaan
sederhana. Pengalaman belajar yang dialami secara langsung tersebut dapat tertanam dalam ingatan
siswa, sehingga siswa tidak akan mudah lupa materi pelajaran yang ia pelajari. Metode pembelajaran
eksperimen ini didasari oleh teori konstruktivisme yang menghendaki bahwa ilmu pengetahuan dibentuk
oleh individu itu sendiri melalui sebuah proses belajar. Metode eksperimen disini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam menemukan serta memahami suatu konsep dalam IPA.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Apakah ada pengaruh keterampilan mengklasifikasi dalam metode pembelajaran eksperimen
terhadap hasil belajar IPA materi pesawat sederhana siswa kelas V?
Apakah hasil belajar siswa dengan metode pembelajaran eksperimen lebih baik daripada metode
pembelajaran ceramah?
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Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:
Untuk mengetahui apakah ada pengaruh keterampilan mengklasifikasi dalam metode
pembelajaran eksperimen terhadap hasil belajar IPA materi pesawat sederhana siswa kelas V.
Untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa dengan metode pembelajaran eksperimen lebih
baik daripada metode pembelajaran ceramah.
METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang dipilih yaitu
Penelitian eksperimen. Desain penelitian menggunakan jenis Quasi Experimental Design dimana terdapat
2 kelas yang tidak dipilih secara random (acak).
Populasi penelitian adalah siswa kelas V Tahun Pelajaran 2017/2018, sedangkan sampelnya yaitu
kelas V SD Negeri 03 Troso dengan jumlah 26 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas V SD Negeri 06
Troso berjumlah 24 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes (Pretest, Post-test) dan observasi/pengamatan yang dilakukan oleh 2 orang observer.
Teknik pengumpulan data yaitu teknik tes dan non tes. Teknik tes untuk mengukur pemahaman
materi yang telah dipelajari siswa dalam bentuk Pre-test dan Post-test. Sedangkan teknik non tes untuk
mengetahui/menilai keterampilan mengklasifikasi dalam metode pembelajaran eksperimen dalam bentuk
lembar pengamatan/observasi (Checklist).
Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan bantuan aplikasi Ms. Excel untuk penguujian
instrumen tes, uji normalitas dan homogenitas data awal dan akhir, aplikasi SPSS 16.0 untuk menguji
hipotesis 1 (regresi linier sederhana), dan juga menggunakan cara hitung manual untuk menguji hipotesis
2 (uji t). Sebelum tes ini dilakukan pada kelompok sampel penelitian, maka soal tes perlu diujicobakan
terlebih dahulu. Uji coba instrumen dilakukan guna mengecek apakah soal-soal itu sesuai atau tidak.
Penelitian ini dilakukan di 2 kelas berbeda, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dalam
kelas kontrol peneliti menggunakan metode ceramah biasa, dan untuk kelas eksperimennya peneliti
menggunakan metode pembelajaran eksperimen. Sebelum diberi suatu perlakuan diberikan Pre-test guna
mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa tentang materi ―Pesawat sederhana‖. Kemudian.
setelah pembelajaran selesai untuk mengetahui ketercapaian tujuan penelitian, pada akhir pembelajaran
diberikan soal evaluasi berupa Post-test yang digunakan sebagai alat penilaian proses belajarsiswa
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Data Awal
Data awal siswa berasal dari soal Pre-test tentang materi ―pesawat sederhana‖ yang di ujikan pada
kelas eksperimen dan kontrol. Adapun analisis yang dilakukan meliputi;
a. Uji Normalitas Data Awal
Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Liliefors seperti yang terpapar berikut ini;
Tabel 1. Normalitas Data Awal
Uji Normalitas
No

Kriteria Data

Kontrol

Eksperimen

1

Jumlah Siswa

24

26

2

Skor Rata-rata

70,21

70,38

3

Simpangan Baku

9,264

12,403

4

L max

0,136

0,123

5

L tabel (n-1)

0,186

0,173

Berdasarkan perolehan data tersebut, diketahui bahwa pada kelas eksperimen berjumlah 26
siswa diperoleh rerata sebesar 70,38 simpangan baku 12,403 dengan taraf signifikan = 0,05 (5%),
diperoleh Lmaks sebesar 0,123 dan Ltabel liliefors= L0,05 (26-1) = 0,173 dengan kriteria pengujiannya L
maks < L tabel (0,123 < 0,173), berdasarkan kemampuan awal siswa kelas eksperimen, sampel berasal dari
populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan pada kelas kontrol jumlah 24 siswa, diperoleh nilai rerata
sebesar 70,21 simpangan baku sebesar 9,264 dengan taraf signifikan = 0,05 (5%), diperoleh Lmaks
sebesar 0,136; dan Ltabel liliefors= L0,05 (24-1) = 0,186. Kriteria pengujiannya L maks < L tabel 0,136 <
0,186 maka berdasarkan kemampuan awal siswa kelas kontrol, sampel berasal dari populasi yang
berdistribusi normal.
a. Uji Homogenitas Data Awal

212

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui layak tidaknya kedua sampel dijadikan sebagai
sampel penelitian. Berikut adalah hasil uji homogenitasnya:
Tabel 2. Uji Homogenitas Data Awal
Uji Homogenitas
No

Kriteria Data

Kontrol

Eksperimen

1

Jumlah Siswa

24

26

2

Skor Rata-rata

70,21

70,38

3

Simpangan Baku

4

Varians

5

F hitung

1,79

6

F tabel

2,01

9,264

12,403

85,824

153,846

Berdasarkan hasil pengujian homogenitas dua varians, diperoleh data pada kelas ekperimen
dengan jumlah 26 siswa mempunyai nilai rata-rata 70,38; simpangan baku sebesar 12,403. Sedangkan
pada kelas kontrol berjumlah 24 siswa memiliki rerata sebesar 70,21 dan simpangan baku sebesar 9,264.
Selain itu, diperoleh
= 1,79 dan Ftabel = 2,01; dengan varians besarnya 153,846 dan varians
kecilnya 85,824. Sehingga didapatkan keputusan uji yaitu F hitung < F tabel, maka Ho diterima. Karena
1,79 < 2,01 maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan data kemampuan awal kedua kelas tidak ada
perbedaan varians antara kedua kelas (varians dikatakan homogen).
b. Uji Kesamaan Dua Rata-rata
Digunakan untuk membandingkan kemampuan awal siswa. Pengujian kesamaan dua rata-rata
yang digunakan adalah uji t dua pihak. Perhitungannya menggunakan cara manual dengan rumus,
hasilnya;
Tabel 3. Uji Kesamaan Dua Rata-rata
Uji Kesamaan Dua Ratarata
No

Kriteria Data

Kontrol

Eksperimen

1

Jumlah Siswa

24

26

2

Skor Rata-rata

70,21

70,38

3

Simpangan Baku

9,264

12,403

4

Varians

5

S gabungan

11,008

6

t hitung

1,416

7

t Tabel

2,007

85,824

153,846

Hasil perhitungan yang diperoleh yaitu bahwa pada kelas eksperimen dengan jumlah 26 siswa
mempunyai nilai rata-rata 70,38; simpangan baku sebesar 12,403. Sedangkan pada kelas kontrol yang
berjumlah 24 siswa memiliki rata-rata sebesar 70,21 dan simpangan baku sebesar 9,264. dengan varians
besarnya 153,846 dan varians kecilnya 85,824. Hasilnya diperoleh nilai T tabel = 2,007 dan T hitung =
1,416 dengan keputusan uji jika - ttabel ≤ thitung≤ttabel maka H0 diterima, karena -2,007 < 1,416 < 2,007
maka H0 diterima. Sehingga disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan awal kedua sampel.
Analisis Data Akhir
Data ini didapatkan dari hasil Post-test setelah pembelajaran. Analisis data akhir berfungsi untuk
menjawab hipotesis (dugaan sementara).
a. Uji Normalitas Data Akhir
Pengujiannya menggunakan uji liliefors dengan bantuan Ms. Excel seperti yang telah dilakukan
pada analisis data awal sebelumnya. Hasilnya adalah;

Tabel 4. Uji Normalitas Data Akhir
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Uji Normalitas
No

Kriteria Data

Kontrol

Eksperimen

1

Jumlah Siswa

24

26

2

Skor Rata-rata

80,83

79,62

3

Simpangan Baku

7,894

9,892

4

L max

0,145

0,103

5

L tabel (n-1)

0,186

0,173

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa pada kelas eksperimen nilai rerata
sebesar 79,62 simpangan baku sebesar 9,892 dengan taraf signifikan = 0,05 (5%), selain itu diperoleh
Lmaks sebesar 0,103 dan Ltabel liliefors= L0,05 (26-1) = 0,173. Kriteria pengujiannya yaitu L maks < L
tabel atau 0,103 < 0,173, sehingga berdasarkan kemampuan awal siswa kelas eksperimen, sampel
berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pada kelas kontrol, diperoleh nilai rerata sebesar
80,83 simpangan baku sebesar 7,894 dengan taraf signifikan = 0,05 (5%), diperoleh Lmaks sebesar
0,145; dan Ltabel liliefors= L0,05 (24-1) = 0,186. Kriteria pengujiannya yaitu L maks < L tabel  0,145 <
0,186 sehingga berdasarkan kemampuan awal siswa kelas kontrol, sampel berasal dari populasi yang
berdistribusi normal.
b. Uji Homogenitas Data Akhir
Uji ini digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya kedua kelas sampel dijadikan sebagai
sampel penelitian. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Uji Homogenitas Data Akhir
Uji Homogenitas
No

Kriteria Data

Kontrol

Eksperimen

1

Jumlah Siswa

24

26

2

Skor Rata-rata

80,83

79,62

3

Simpangan Baku

7,894

9,892

4

Varians

62,319

97,846

5

F hitung

1,57

6

F Tabel

2,01

Berdasarkan pengujian homogenitas dua varians, diperoleh data pada kelas ekperimen dengan
jumlah 26 siswa mempunyai nilai rata-rata 79,62; simpangan baku 9,892. Sedangkan pada kelas kontrol
yang berjumlah 24 siswa memiliki rerata sebesar 80,83 dan simpangan baku sebesar 7,894. Selain itu,
diperoleh
= 1,57 dan Ftabel = 2,01; dengan varians besarnya 97,846 dan varians kecilnya 62,319.
Sehingga didapatkan keputusan uji yaitu F hitung < F tabel, maka Ho diterima. Karena 1,57< 2,01 maka
berdasarkan data kedua sampel tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas (varians dikatakan
homogen).
c. Uji Hipotesis 1 (Regresi Linier Sederhana)
Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh keterampilang
mengklasifikasi dalam metode pembelajaran eksperimen terhadap hasil belajar siswa yang dihitung
dengan bantuan SPSS 16.0,

Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai constant (a) adalah 20,607 sedangkan nilai
keterampilan klasifikasi (b) adalah 0,731. Persamaan regresinya ditulis:
Y = a + bx  Y = 20,607 + 0,731x
Y = 20,607 + 0,731 (0,346)
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Y = 20,859
Kesimpulannya, karena nilai t hitung = 3,561 dengan signifikansi 0,002 < 0,05. Maka H o ditolak yang
berarti terdapat pengaruh keterampilan mengklasifikasi terhadap hasil belajar siswa.
d. Uji Hipotesis 2 (Uji t)
Digunakan untuk mengetahui apakah metode eksperimen yang digunakan lebih baik dari metode
pembelajaran ceramah biasa. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai T tabel = 2,007 dan T hitung = 0,476 dengan keputusan uji jika - ttabel ≤ thitung≤ttabel maka H0 diterima, karena -2,007 < -0,476 < 2,007
maka H0 diterima. Sehingga disimpulkan bahwa Hasil belajar siswa dengan menggunakan metode
pembelajaran eksperimen lebih baik dari metode pembelajaran ceramah.
4. PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran
dengan keterampilan mengklasifikasi dalam metode pembelajaran eksperimen terhadap hasil belajar IPA
pada kelas eksperimen. Hal ini dapat dilihat pada hasil pengujian seperti dibawah ini:

Gambar 1. Persamaan Garis Regresi
Jika dilihat dari gambar tersebut, diketahui bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,346 yang
mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (keterampilan mengklasifikasi) terhadap variabel
terikat (hasil belajar) adalah sebesar 34,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain.
Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap
perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif
dan penurunan bila b bertanda negatif. karena nilai b bertanda positif dan persamaan garis regresi
menunjukkan peningkatan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh keterampilan
mengklasifikasi dalam metode pembelajaran eksperimen terhadap hasil belajar siswa.
Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen ini selain untuk mengetahui
pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa, juga dilakukan penilaian melalui pengamatan atau observasi
terhadap aktivitas belajar siswa. Pengamatan proses pembelajaran ini dilakukan oleh 2 observer, 1
observer (peneliti) dan 1 observer bertugas untuk membantu proses pengamatan (teman sejawat). Hasil
pengamatan menunjukkan bahwa pembelajaran dikelas eksperimen siswa menjadi aktif dan tertarik untuk
belajar.
Tabel 6. Hasil penilaian observasi
No

Indikator

Jumlah
skor

1

Mencatat setiap pengamatan

84

80,70%

2

Mencari perbedaan

77

74,03%

3

Mengontraskan ciri-ciri

84

80,70%

4

Mencari dasar penggolongan

84

80,70%

5

Menghubungkan hasil pengamatan

91

87,50%

Prosentase

Dari tabel diatas, diketahui bahwa tidak semua indikator dalam keterampilan mengklasifikasi dapat
dikuasai oleh siswa, salah satu indikator yang memiliki rerata paling rendah diantara indikator yang lain
adalah Mencari perbedaan/persamaan benda sehingga keterampilan ini masih perlu ditingkatkan lagi,
namun untuk indikator yang lain sudah baik.
SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

215

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

a.

b.

Keterampilan mengklasifikasi dalam metode pembelajaran eksperimen mata pelajaran IPA memiliki
pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan pada uji regresi
dengan persamaan regresinya yaitu Y = a + bx atau Y = 20,607 + 0,731x. Selain itu, juga diketahui
bahwa nilai thitung =1,780 dan signifikansi 0,002 < 0,05. Maka H o ditolak, yang berarti terdapat
pengaruh keterampilan mengklasifikasi (X) terhadap hasil belajar siswa (Y).
Metode pembelajaran eksperimen lebih baik dari pembelajaran dengan menggunakan metode
ceramah pada kelas V SDN 03 Troso dengan nilai rata rata hasil belajar 79,62. Hal ini dibuktikan
dari hasil uji t yang diperoleh nilai ttabel = 2,007 dan thitung = -0,476. Maka didapatkan keputusan uji
hipotesisnya adalah- ttabel ≤ thitung ≤ ttabel , karena -2,007 < -0,476 < 2,007 maka Ho diterima
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai: (1) penerimaan siswa terhadap media pop-up
book sebagai media pembelajaran; (2) pemahaman siswa terhadap media pop-up book; dan (3)
penilaian siswa terhadap media pop-up book. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis
data yang digunakan yaitu analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) siswa
memberikan penerimaan yang baik terhadap media pop-up book karena pembelajaran menjadi lebih
aktif dan berpusat kepada siswa; (2) pop-up book media sederhana sehingga mudah digunakan
untuk membantu siswa belajar; dan (3) siswa mempunyai penilaian yang baik terhadap media popup book sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran pendamping baik di sekolah
Kata Kunci: pop-up book, persepsi siswa, sekolah dasar
PENDAHULUAN
Pembelajaran di sekolah dasar merupakan sebuah proses mentransfer ilmu pengetahuan dari
guru kepada siswa, dimana guru mempunyai tanggung jawab menciptakan situasi kondusif agar siswa
mampu menerima ilmu pengetahuan tersebut secara optimal. Kegiatan pembelajaran terdapat beberapa
faktor pendukung diantaranya guru, siswa, sarana dan prasarana. Komponen-komponen tersebut
menjadi harus difungsikan dengan baik agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal.
Proses pembelajaran dikatakan optimal apabila siswa mampu memperoleh ilmu pengetahuan
setelah mengikuti sebuah pembelajaran dan terjadi stimulus dan respon yang aktif. Pembelajaran yang
aktif harus didesain oleh guru dengan cara memberikan kebebasan siswa secara aktif menggali
pengetahuan dan berorientasi pada siswa (student centered).
Salah satu faktor penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah dasar adalah
menggunakan media pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator harus mampu menyediakan media
pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, yang nantinya mampu meningkatkan minat belajar
siswa.
Media pembelajaran merupakan perantara yang terletak di tengah-tengah sebagai penyalur
informasi dari guru kepada siswa, sependapat dengan Anita (2010: 1) yang mengatakan media
pembelajaran yang mengantarjakan pesan antara pemberi pesan kepada penerima pesan yaitu siswa.
Pesan yang dibawa disampaikan melalui media pembelajaran berupa materi pelajaran yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, serta siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses
pembelajaran.
Melalui media pembelajaran dapat membantu siswa dalam belajar memahami konsep materi
yang disampaikan oleh guru. Hal ini senada dengan Baharuddin & Wahyuni (2015) bahwa dalam
proses belajar dan pembelajaran siswa harus terlibat aktif dan siswa menjadi pusat kegiatan belajar dan
pembelajaran di kelas.
Berdasarkan hasil observasi dengan guru dan siswa kelas IV di SD N 1 Keyongan, diketahui
siswa kurang antusias terhadap media pembelajaran IPA. Hal ini terlihat dari sikap siswa yang kurang
memperhatikan guru saat menyampaikan materi, ada beberapa siswa lebih banyak bermain dan
mengobrol dengan teman sebangku, kurangnya keaktifan siswa dalam menerima pembelajaran.
Berbagai permasalahan siswa di kelas, peneliti mencoba mengembangkan media pop-up book sebagai
salah satau cara mengatasi permasalahan siswa.
Media pop-up book berasal dari dua kata ―pop-up” dan kata ―book”. Kata pertama pop-up
artinya muncul, dan kata book artinya buku. Kedua kata tersebut jika disintesiskan berarti buku yang
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dapat muncul, dalam artian sebuah buku ketika dibuka halamannya dapat bergerak dan memunculkan
obyek terterntu. Li, Ju, Gu, & Hu (2011) menyatakan media pop-up book dapat memvisualisasikan
materi dalam unsur 3D, ketika halaman dibuka akan memunculkan obyek materi dan menutup kembali
ketika halaman buku ditutup.
Media pop-up book dapat digunakan siswa secara individual maupun kelompok, sehingga
memberikan pengalaman yang sama kepada siswa. Selain itu, media ini mampu mendukung siswa
untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran IPA. Penggunaan media pembelajaran pada siswa,
sejalan dengan pemikiran Jean Piaget yang mengatakan siswa usia sekolah dasar lebih kepada hal-hal
yang konkret dan hal itu sesuai dengan skemata anak, sehingga memerlukan media konkret seperti
pop-up book untuk memvisualisasikan materi.
Siswa sekolah dasar menyukai pembelajaran menggunakan media konkret dan menarik bagi
siswa. Banyak penelitian penggunaan media pop-up book memiliki kelebihan dalam pembelajaran di
kelas. Penelitian Mariani, Wardono, & Kusumawardani, (2014) yang menggunakan media pop-up
book dapat menarik pusat perhatian dan antusias belajar siswa. Penelitian Sri Adelia Sari (2007)
penerapan media pop-up book dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
Penelitian Canggih Devi Djijar (2015) efektivitas media pop-up book dapat meningkatkan prestasi
belajar siswa.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, media pop-up book memiliki banyak manfaat untuk
menunjang pembelajaran di sekolah. Peneliti berusaha untuk mengetahui persepsi siswa terhadap
media pop-up book. Persepsi merupakan suatu pandangan dari setiap orang (Piaget, 2010). Sejalan
dengan pemikiran Baharruddin & Wahyuni (2015) persepsi adalah proses seseorang dalam memberi
makna terhadap informasi atau rangsangan yang diterimanya berdasarkan realita objek yang ditangkap.
Setiap siswa mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap media pembelajaran. Sehingga cara
pandang siswa akan berbeda dengan siswa yang lain dalam menggunakan media pembelajaran.
Penelitian ini berorientasi untuk menunjukkan persepsi siswa terhadap media pop-up book dalam
proses pembelajaran IPA di kelas IV. Pada penelitian ini diharapkan guru mendapatkan acuan yang baik
untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
siswa sekolah dasar.
METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif di SD N 1 Keyongan
kabupaten boyolali tahun pelajaran 2017/2018, subyek penelitian adalah siswa kelas IV yang
berjumlah 24 siswa, yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Data yang
dikumpulkan pada studi pendahuluan ini adalah data informasi yang berisi kondisi media
pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil belajar siswa.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan pedoman wawancara. Data
yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Hubberman
(2009) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerimaan Siswa Terhadap Media Pop-Up Book
Berdasarkan hasil observasi di SD N 1 Keyongan khususnya kelas IV, penggunakan media
pop-up book memberikan dampak positif bagi siswa dalam mempelajari materi IPA. Siswa
menggunakan media secara berkelompok dengan bimbingan guru. Penggunaan media ini
membuat pembelajaran lebih berpusat kepada siswa (student centered). Pembelajaran IPA
menjadi lebih hidup dengan siswa yang aktif menggali pengetahuan mereka sendiri dengan cara
mengamati obyek dan gambar pada media pop-up book.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa yang sudah menggunakan pop-up book
pada proses pembelajaran IPA, siswa menerima media ini sebagai media pembelajaran yang baik.
Hal ini sesuai dengan pendapat informan 1 bahwa ―media pop-up book mudah digunakan karena
hanya membuka setiap halaman secara perlahan dan membaca petunjuk penggunaan disetiap
halamannya‖. Informan ke 2 menyatakan ―saya senang menggunakan media pop-up book, karena
membantu saya mengetahui materi IPA dengan mudah‖. Informan ke 3 menyatakan ―media popup book menarik, karena setiap halamannya memberikan kejutan yang berbeda-beda dan itu
membuat saya tertarik menggunakan media ini‖. Informan ke 4 menyatakan ―gambar atau obyek
di dalam media pop-up book mampu menggambarkan materi IPA dengan jelas, jadi menambah
semangat untuk belajar IPA‖.
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2.

3.

Pemahaman Siswa terhadap Media Pop-up Book
Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, sebagian besar siswa memahami konsep
materi di dalam media pop-up book. Siswa memahami penggunaan media dengan baik karena
terdapat langkaah-langkah penggunaannya. Selain itu penggunaan media ini disesuaikan dengan
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan pendekatan saintifik. Langkahlangkah pendekatan saintifik secara umum adalah: (1) Siswa mengamati media yang sudah
siapkan guru; (2) siswa menanyakan isi media pop-up book kepada guru, (3) siswa mengumpulkan
informasi melalui pengamatan dan pertanyaan terhadap media yang telah ditampilkan. (4) siswa
bersama kelompok merumuskan pertanyaan yang sudah dikumpulkan dalam bentuk laporan. (5)
kelompok siswa mempresentasikan laporan kerja kelompok didepan kelas.
Pemahaman media pop-up book dengan pendekatan saintifik ternyata membantu siswa
dalam belajar IPA. Siswa mudah mengoperasikan media karena disetiap halaman ada petunjuk
khusus untuk menggunakan teknik flips, pull tabs dan wells. Sejalan dengan apa yang
disampaiakan informan ke 1 menyatakan ―media pop-up book mudah digunakan karena sudah ada
petunjuk penggunaan media‖
Berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran, siswa menggunakan media pop-up
book dengan baik dan benar. Siswa tidak mengalami kesulitan ketika menggunakan media ini
karena petunjuk penggunaan dan peran guru selalu membimbing mereka.
Penilaian Siswa Terhadap Media Pop-Up Book
Berdasarkan hasil wawancara, siswa memberikan tanggapan terhadap media pop-up book
dengan pendekatan saintifik yaitu: (1) Siswa mudah mempelajari konsep materi IPA dengan
menggunakan media ini, hal ini sejalan dengan pendapat Daryanto (2013: 5) bahwa menggunakan
media dapat memperjelas materi dan siswa mampu memahami informasi yang diberikan; (2)
Materi IPA mudah di ingat oleh siswa, sejalan dengan pemikiran Dyk (2011) yang menyatakan
penggunakan pop-up book membantu siswa mengingat informasi yang disampaikan yang dikemas
dengan sedekimian rupa; (3) media pop-up book praktis digunakan karena mudah
menggunakannya; (4) desain background dan gambar didalam media penuh warna sesuai materi;
(5) terdapat kata-kata motivasi, yang mampu menambah semangat belajar; (6) obyek yang
ditampilkan di setiap halamannya memberi kejutan bagi siswa, sehingga menambah antusias siswa
mempelajari materi IPA didalam media ini.
Secara keseluruhan media pop-up book sudah baik. Namun, terdapat beberapa saran yang
diberikan oleh siswa terhadap media ini, yaitu setiap halaman tidak sepenuhnya menggambarkan
materi IPA secara penuh, penulisan huruf pada keterangan media masih terlalu kecil, sehingga
susah dibaca. Selain itu kenapa tidak semua materi IPA dibuatkan obyek dalam media pop-up.
Sebagian besar siswa mempunyai penerimaan yang baik terhadap media pop-up book.
Media ini menjadi cara solutif membantu siswa dalam belajar karena mudah digunaakan dan
mampu memvisualisasikan konsep materi. Hal ini sejalan dengan Dzuanda (2011: 1) yang
menyatakan media pop-up book mampu memberikan visualisai materi yang menarik. Selain itu
menggunakan media ini, siswa mejadi lebih bersemangat untuk belajar karena mereka belum
pernah menggunakan media ini sebelumnya, hal ini sejalan dengan penelitian Nanik Yuliati
(2017) menyatakan bahwa media pop-up book dapat menumbuhkan minat belajar siswa.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi siswa mengenai persepsi siswa terhadap media
pop-up book maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sesuai dengan karakteristik siswa dan
karakteristik materi dalam pembelajaran IPA yang dikemas dalam media konkrit dan menarik yaitu
pop-up book menjadi cara solutif memperbaiki berbagai permasalahan siswa di kelas. Penggunaan
media ini tidak terlalu rumit bagi siswa, karena terdapat langkah-langkah penggunaan media dan
adanya bimbingan intensif dari guru.
Penilaian siswa terhadap media pop-up book adalah media ini sangat baik dan membantu
siswa dalam belajar. Media pop-up book merupakan media buku ketika halamannya dibuka akan
memunculkan suatu obyek lipatan kertas sesuai materi IPA dan menutup kembali pada saat halaman
ditutup. Siswa terlihat bersemangat saat mencoba menggunakan media pembelajaran ini, mereka saling
bertanya obyek apa saja yang terdapat pada media tersebut, desain tampilan background dan
visualisasi obyek menarik untuk dipelajari, karena obyek didalam media sesuai dengan pengalaman
anak dikehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna bagi siswa, dalam
artian konsep materi akademik siswa terhubung dengan pengalaman sehari-hari siswa dikehidupan
nyata.
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Terdapat saran yang disampaikan siswa yaitu untuk menambah halaman pop-up book yang mampu
mengemas semua materi pembelajaran IPA, dan penulisan huruf pada bagian keterangan lebih diperbesar
agar mudah membacanya. Saran untuk guru dalam mengajar sebaiknya menggunakan media
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, dan guru sebagai perancang pembelaajaran harus mampu
kreatif mengkolaborasikan startegi dengan media agar siswa tidak mudah bosan dalam menerima
pelajaran di kelas.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penggunaan Information, Communication, and
Technologies (ICT) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik observasi,
wawancara, dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK di Indonesia. Sampel
yang digunakan sebanyak 75 siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang dipilih mengggunakan teknik
simple random sampling di Surabaya, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Sekolah
Menengah Kejuruan sudah tersedia fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan
pembelajaran berbantuan ICT. Siswa juga sudah memiliki media pribadi, seperti laptop atau smartphone
untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis ICT di sekolah. Namun pada kenyataannya,
pembelajaran masih menggunakan pembelajaran tradisional. Hal tersebut dikarenakan fasilitas berbasis
ICT yang telah tersedia hanya digunakan pada mata pelajaran tertentu saja dan lebih dominan
menggunakan buku teks sebagai media pembelajaran. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penggunaan
ICT di Sekolah Menengah Kejuruan sudah mulai diterapkan namun belum digunakan secara optimal,
padahal penggunaan ICT dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kata Kunci: ICT, Sekolah Menengah Kejuruan, Kualitas Pembelajaran.
PENDAHULUAN
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khusunya teknologi informasi atau Information and
Communication Technologies (ICT) sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran (Pate, 2016: 91).
Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang
lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain (Sudjana, 2013: 37). Pada
abad ke 21 saat ini, penggunaan ICT memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas
pembelajaran. ICT dapat digunakan untuk membantu membuat pembelajaran menjadi lebih menarik
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa merasa pembelajaran lebih menarik dengan
adanya ICT sehingga siswa lebih banyak terlibat dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan interaksi
antara guru dan siswa (Zweekhorst & Maas, 2014: 15). Oleh karena itu, pemanfaatan ICT dalam
pendidikan telah mendapat banyak perhatian dalam literatur pendidikan sebagai media pembelajaran dan
strategi untuk menjawab tantangan global dan memberikan pengalaman pembelajaran langsung bagi
siswa (Dawson, Heatchote, & Poole, 2010: 119).
Media pembelajaran merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam pembelajaran dan
berperanan penting dalam penyampaian informasi kepada siswa. Oleh karena itu, pemilihan dan
pemanfaatan media pembelajaran yang tepat diperlukan untuk mempermudah pemahaman siswa.
Pengembangan media pembelajaran berbasis ICT merupakan bentuk dari pemanfaatan ICT dalam
pembelajaran. Kehadiran komputer, laptop, telepon, dan tablet dalam kehidupan siswa semakin hari
semakin meningkat, sebagaimana adanya peningkatan penyediaan perangkat pengolah informasi ini
sebagai bagian dari sarana prasarana di kelas (Best, Buhay, McGuire, Gurholt, & Foley, 2014: 3). Media
pembelajaran berbasis ICT dapat memfasilitasi dan meningkatkan tingkat komunikasi dan interaksi antar
siswa dan antara siswa dan guru (Zweekorst & Maas, 2014: 16). Siswa merasa lebih terlibat dalam
pembelajaran sehingga siswa juga merasa pemahaman terhadap materi meningkat sehingga hasil belajar
juga meningkat.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia
adalah melalui perancangan kurikulum dengan konsep pendidikan berorientasi pada perkembangan siswa
yang saat ini dikenal dengan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini diimplementasikan mulai dari jenjang
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Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK). Sekolah Menengah Kejuruan merupakan jenjang pendidikan menengah yang dikhususkan untuk
mecetak lulusan yang siap bekerja dalam bidang tertentu. Tuntutan lulusan yang siap dipekerjakan pada
suatu bidang tertentu menyebabkan pembelajaran bidang studi keahlian yang diampu harus dipelajari
secara mendalam. Keahlian dalam bidang studi yang dipelajari tersebut dijadikan bekal memasuki dunia
kerja. Pada kenyataannya, pembelajaran bidang studi keahlian secara mendalam belum optimal
dilakukan. Hal ini dikarenakan terbatasnya media pembelajaran yang tersedia untuk sekolah menengah
kejuruan dan belum dimanfaatkannya ICT dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (Pratiwi,
Siswandari, Santosa, 2017: 75). Berdasarkan kondisi diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk
menggambarkan penggunaan ICT di Sekolah Menengah Kejuruan. Informasi yang diperoleh dari hasil
penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran
di Sekolah Menengah Kejuruan.
METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik simple random
sampling sebanyak 75 siswa SMKN 1 di Surabaya, Indonesia. Data diperoleh dengan cara observasi,
wawancara, dan angket. Hasil dari observasi dan wawancara dianalisis secara kualitatif untuk
menggambarkan kondisi yang ada di lapangan, sedangkan hasil dari angket dianalisis secara kuantitatif
dengan metode persentase. Hasil analisis pengolahan data tersebut akan menggambarkan kondisi
penggunaan ICT di Sekolah Menengah Kejuruan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh informasi bahwa ketersediaan sarana dan
prasarana di SMKN 1 Surabaya sudah memadai. Sekolah sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap
berupa lab komputer, wifi yang bisa diakses secara gratis, dan setiap kelas sudah disediakan LCD dan
proyektor. Dengan kondisi demikian pembelajaran berbasis ICT dirasa dapat dilakukan dengan baik
karena fasilitas sudah memadai. Kurikulum yang diterapkan di SMKN 1 Surabaya adalah Kurikulum
2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berorientasi pada perkembangan siswa sehingga
menghendaki siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Siswa tidak hanya dituntut untuk memiliki
pengetahuan yang baik, namun juga memiliki sikap dan keterampilan yang baik. Kurikulum ini juga
menuntut guru untuk menggunakan ICT dalam pembelajaran. Hal ini ditujukan agar guru dan siswa
memiliki keahlian dalam menghadapi perkembangan teknologi. Kemudian dilakukan survei kepada siswa
mengenai penggunaan ICT dalam pembelajaran di sekolah dengan menggunakan angket. Hasil survei
dapat digambarkan dalam figur 1 berikut:

Hasil Survei dengan Siswa
Penggunaan multimedia…

Tidak Ya
12%

88%
36%

Pengalaman menggunakan…

64%

Penggunaan ICT dalam… 0%

100%

Kepemilikan handphone… 0%

100%

Kepemilikan laptop/komputer

16%

84%

Gambar 1. Hasil Survei dengan Siswa
Hasil survei menunjukkan bahwa siswa memiliki alat yang dapat digunakan untuk pembelajaran
berbasis ICT, yaitu laptop atau komputer serta handphone berbasis android. Pada figure 1 nampak bahwa
siswa yang memiliki laptop/komputer sebanyak 84% dari 75 siswa, bahkan seluruh siswa (100%) sudah
memiliki handphone berbasis android yang dapat digunakan untuk mengakses internet. Kepemilikan alatalat berbasis ICT tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran siswa di
kelas. Siswa dapat mengakses informasi secara mandiri melalui internet sehingga pembelajaran tidak
hanya bergantung pada guru. Pembelajaran mandiri pada abad pembelajaran 21 saat ini sudah bukan
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merupakan hal yang asing ditemui, namun sudah menjadi tuntutan dan tantangan dalam dunia
pendidikan. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis ICT di Sekolah Menengah Kejuruan juga seharusnya
dibiasakan, mengingat tujuan dari Sekolah Menengah Kejuruan adalah untuk mencetak lulusan yang siap
bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari. Dunia kerja saat ini tentunya juga menuntut
adanya sofskill dalam penggunaan teknologi.
ICT memiliki banyak manfaat dalam pendidikan (Kang, et al., 2011: 19). ICT dapat digunakan
dalam kegiatan presentasi, penilaian, pemantauan. Siswa dapat memperoleh, berbagi dan membangun
pengetahuan dan keterampilan secara mandiri dengan pembelajaran berbantuan ICT (Menkhoff, Yian,
Wah, & Kee, 2011: 147). Otomatisasi dalam administrasi layanan di sekolah dengan menggunakan ICT
dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Selain
itu, ICT dapat digunakan sebagai konten pembelajaran dalam hubungan dengan literasi informasi siswa,
berupa file slide Power Point, gambar, animasi, video, audio, program simulasi, dan lain-lain (Tellez,
2008: 192-193). Pemanfaatan ICT juga terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan berpotensi
membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien (Aristovnik, 2013: 222).
Berbagai manfaat tersebut ternyata juga dirasakan oleh siswa di Sekolah Menengah Kejuruan
sehingga seluruh siswa (100%) setuju jika penggunaan ICT dalam pembelajaran diperlukan. Apalagi
sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah juga memadai. Salah satu pemanfaatan ICT dalam dunia
pendidikan adalah pengembangan multimedia sebagai media pembelajaran. Multimedia merupakan
kombinasi dari beberapa media pembelajaran yang menggabungkan antara teks, grafik, animasi, suara,
dan video sehingga menjadi suatu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi atau pesan
(Arsyad, 2013: 53). Multimedia tidak hanya mampu mentransfer informasi ke pengguna, tapi juga untuk
memberi pengguna subyektif pengalaman berkaitan dengan preferensi, penilaian diri, kepuasan dan/atau
kenikmatan (Gulliver & Ghinea, 2010: 39).
Multimedia sangat efektif digunakan dalam menyampaikan gagasan dan membawa konsep ke
kehidupan karena dapat merangsang indra penglihatan dan pendengar manusia (Chua, Leong, Lim, & Vu,
2010: 80). Multimedia dapat digunakan sebagai cara yang layak untuk menciptakan lingkungan belajar
yang lebih menarik dengan mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai
bentuk dan model media sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna (Wenkel & Blessinger, 2015: 7).
Teknologi multimedia menjadi semakin populer di bidang pendidikan (Neo & Neo, 2004: 124).
Penggunaan multimedia dalam pembelajaran ternyata juga bukan merupakan hal yang asing bagi siswa di
Sekolah Menengah Kejuruan karena sebanyak 64% siswa sudah memiliki pengalaman menggunakan
multimedia dalam pembelajaran. Dengan demikian, pemanfaatan ICT dalam pembelajaran di Sekolah
Menengah Kejuruan perlu dioptimalkan karena siswa memiliki alat yang dapat digunakan untuk
mendukung pembelajaran berbasis ICT dan siswa juga memiliki pengalaman dalam mengoperasikan
multimedia. Hal tersebut juga didukung oleh 88% siswa yang setuju jika pembelajaran di Sekolah
Menengah Kejuruan menggunakan multimedia sebagai salah satu bentuk pemanfaatan pembelajaran
berbasis ICT. Pemahaman siswa juga dapat dikembangkan dengan menggunakan pembelajaran yang
inovatif dengan berbantuan ICT (Butler & Reddy, 2010: 772). Hal tersebut juga sesuai dengan tuntutan
kurikulum berkaitan dengan pemanfaatan ICT dalam proses pembelajaran. Penggunaan ICT dalam
pendidikan saat disarankan karena dapat membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan efektif (Kang,
Heo, & Kim, 2011: 18; Pate, 2016: 97).
SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, sesuai tuntutan kurikulum guru sebagai fasilitator dalam kelas
membutuhkan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan menyenangkan sehingga siswa
terangsang untuk aktif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan
ICT dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan. Namun, pada kenyataannya penggunaan ICT
belum secara optimal digunakan di Sekolah Menengah Kejuruan meski sarana dan prasarana sekolah
sudah memadai dan siswa juga sudah memiliki alat berbasis ICT untuk digunakan dalam pembelajaran.
Pembiasaan penggunaan ICT dalam pembelajaran sebaiknya segera dilaksanakan sesuai tuntutan
kurikulum untuk menjawab tantangan pendidikan di abad 21 saat ini.
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Abstrak
Pembelajaran IPA di SD bertujuan agar siswa mampu menerapkan berbagai konsep–konsep IPA untuk
meningkatkan kesadaran akan kemajuan Iptek dan kelestarian lingkungan serta kebanggaan nasional.
Dari tujuan mata pelajaran IPA tersebut tampak bahwa siswa diarahkan untuk menguasai konsep–konsep
ilmu IPA dan keterkaitannya, serta mampu menggunakan metode ilmiah yang dilandasi sikap ilmiah
untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tujuan penelitian tindakan ini adalah: Untuk meningkatkan
hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Jajar 01 Laweyan Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010 Pada
Pokok Bahasan Pesawat Sederhana Melalui Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning
(CTL). Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses belajar mengajar.Untuk memperoleh
cara yang lebih efektif dalam menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)
dan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sarana pembelajaran. Penelitian ini menggunakan penelitian
tindakan (action research) sebanyak tiga putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu:
rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas V SDN
Negeri Jajar 01, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010. Data yang diperoleh
berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analisis didapatkan
bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus II yaitu, siklus I (25%),
siklus II (62,5%), dan siklus III (91,7%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan pembelajaran
Contextual Teaching Learning (CTL)dapat berpengaruh positif terhadap prestasi dan motivasi belajar
siswa kelas VSDN Negeri Jajar 01, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010,
serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran IP
Kata Kunci: IPA, Model Pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL)
PENDAHULUAN
Pembelajaran IPA di SD bertujuan agar siswa mampu menerapkan berbagai konsep – konsep IPA
untuk meningkatkan kesadaran akan kemajuan Iptek dan kelestarian lingkungan serta kebanggaan
nasional. Dari tujuan mata pelajaran IPA tersebut tampak bahwa siswa diarahkan untuk menguasai
konsep – konsep ilmu IPA dan keterkaitannya, serta mampu menggunakan metode ilmiah yang dilandasi
sikap ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
Kegagalan suatu guru dalam mengajar disebabkan beberapa faktor, yang pada salah satunya
disebabkan oleh guru itu sendiri, karena guru merupakan faktor penggerak sebagai mediator dan
fasilitator bagi siswa. Sehingga dalam pembelajaran seorang guru harus lebih pro aktif dalam pengelolaan
kelasnya yang pada akhirnya dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran.
Pelaksanaan perbaikan pembelajaran dapat dilakukan seorang guru pada setiap kesempatan dengan
sistematika pelaksanaan tertentu, dalam hal ini harus bertahap dan berulang dan dikaji secara benar dan
terorganisir. Pelaksanaan perbaikan pembelajaran sangat penting untuk mengetahui peningkatan hasil
belajar peserta didik.
Dengan kondisi tersebut guru sebagai pengajar hendaknya senang tiasa berupaya mengubah
pandangan siswa yang menganggap pelajaran IPA itu sulit. Untuk itu perlu adanya perbaikan dalam
kegiatan proses belajar mengajar. Guru harus membuat suatu perencanaan pembelajaran untuk mencapai
keberhasilan mengajar.
Keberhasilan seorang guru tercermin dari suatu hasil yang diperoleh siswa yang digambarkan
dalam pencapaian nilai ketuntasan belajar yang telah ditentukan. Keberhasilan seorang guru dalam
mengajar ditentukan pula oleh suatu metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sehingga dalam
pelaksanaan suatu pembelajaran hendaknya seorang guru lebih kreatif memilih strategi pembelajaran.
Kemp (Wina Senjaya, 2008) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan
pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif
dan efisien. Salah satu strategi pembelajaran yang dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran
berjalan dengan produktif dan bermakna bagi siswa adalah strategi pembelajaran kontekstual (Contextual
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Teaching and Learning) yang selanjutnya disebut CTL. Strategi CTL berfokus pada siswa sebagai
pembelajar yang aktif, dan memberikan rentang yang luas tentang peluang-peluang belajar bagi mereka
yang menggunakan kemampuan-kemampuan akademik mereka untuk memecahkan masalah-masalah
kehidupan nyata yang komplek (Depdiknas, 2002: 15).
Strategi pembelajaran (Contextual Teaching and Learning) masih bersifat konseptual, maka dari
itu agar pembelajaran (Contextual Teaching and Learning) tergambar dari awal sampai akhir yang
disajikan khas oleh guru maka harus terbingkai dalam suatu model pembelajaran (Contextual Teaching
and Learning). Salah satu alternatif model pembelajaran untuk mencapai keberhasilan pembelajaran,
khususnya pelajaran IPA di SD adalah ―Model Pembelajaran Kontekstual atau Contextual Teaching and
Learning (CTL). Model pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and learning) adalah konsep
belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata
siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama
pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme (Constructivism), bertanya (Questioning), menemukan
(Inquiri), masyarakat belajar (Learning Community), pemodelan (Modeling), dan penilaian sebenarnya
(AuthenticAssessment).
Dari latar belakang tersebut maka dilaksanakannya penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan
kemampuan pemahaman konsep dan sikap peserta didik kelas V SD Laweyanterutama pada mata
pelajaran IPA dengan pokok bahasan Pesawat Sederhana. Selanjutnya penelitian tindakan kelas ini
mengambil judul ―Peningkatan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri LaweyanLaweyan Kota
Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016Pada Pokok Bahasan Pesawat Sederhana Melalui Model
Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) .
METODE
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) karena
penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk
memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Penelitian
Tindakan Kelas dikenal adanya siklus pelaksanaan berupa pola : perencanaan, pelaksanaan, observasi,
refleksi, revisi (IGAK Wardhani,2007). Prosedur penelitian tersebut secara garis besar dapat dijelaskan
dengan skema berikut :
1. Proses Tindakan Siklus I
a. Perencanaan. Membuat skenario pembelajaran. Menyusun rencana pembelajaran. Membuat alat
peraga yang digunakan. Menyiapkan alat bantu mengumpulkan data. Menyusun alat evaluasi.
b. Pelaksanaan. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2010. Pemberian motivasi kepada
siswa. Pemberian Pre Test untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Penjelasan Materi. Diskusi
kelompok. Pemberian Tes akhir
c. Observasi. Guru melakukan pengamatan terhadap kegiatan siswa dalam proses pembelajaran dan
mencatat tingkat keaktifan setiap siswa sebagai data hasil penilaian proses.
d. Refleksi. Hasil refleksi merupakan dasar untuk menentukan tindakan pada Siklus II, meliputi :
mengetahui kemampuan hasil belajar siswa, mengetahui kreativitas siswa dalam berdiskusi
untuk menyelesaikan permasalahan.
2. Proses Tindakan Siklus II
a. Perencanaan. Membuat skenario pembelajaran dengan model pembelajaran Contextual Teaching
and Learning (CTL). Menyusun rencana pembelajaran. Membuat alat peraga yang digunakan.
Menyiapkan alat bantu mengumpulkan data. Menyusun alat evaluasi.
b. Pelaksanaan. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2010 Pemberian motivasi kepada
siswa. Pemberian Pre Test untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Penjelasan Materi. Diskusi
kelompok. Pemberian Tes akhir
c. Observasi. Guru melakukan pengamatan terhadap kegiatan siswa dalam proses pembelajaran dan
mencatat tingkat keaktifan setiap siswa sebagai data hasil penilaian proses.
d. Refleksi.Kegiatan ini berfungsi untuk melihat sejauh mana efektivitas kegiatan
pembelajaran melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL), dan untuk
mengetahui perubahan-perubahan apa yang terjadi, baik pada siswa, suasana kelas, dan guru.
3. Proses Tindakan Siklus III
a. Perencanaan. Membuat skenario pembelajaran dengan model pembelajaran Contextual Teaching
and Learning (CTL). Menyusun rencana pembelajaran. Membuat alat peraga yang digunakan.
Menyiapkan alat bantu mengumpulkan data. Menyusun alat evaluasi.
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b. Pelaksanaan. Siklus III dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2010 . Pemberian motivasi kepada
siswa. Pemberian Pre Test untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Penjelasan Materi. Diskusi
kelompok. Pemberian Tes akhir
c. Observasi. Guru melakukan pengamatan terhadap kegiatan siswa dalam proses pembelajaran dan
mencatat tingkat keaktifan setiap siswa sebagai data hasil penilaian proses.
d. Refleksi.Kegiatan ini berfungsi untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pembelajaran
melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) bahwa dapat
meningkatkan hasil prestasi belajar siswa.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Silabus, Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, Lembar Tes Akhir Penilaian.Data yang didapatkan dalam PTK ini
berupa data kuantitatif dan kualitatif, yang terdiri dari:hasil belajar siswa, data situasipembelajaran dan
data pelaksanaan pembelajaran oleh guru.Cara pengambilan data melalui : data hasil belajar diambil
melalui tes setiap akhir siklus, data situasi kondisi kegiatan pembelajaran diambil melalui pengamatan
kelas, data refleksi dan perubahan-perubahan yang terjadi di kelas.Data pelaksanaan pembelajaran
diambil melalui observasi guru.
Tolok ukur keberhasilan dari Penelitian Tindakan Kelas ini penulis tetapkan berdasarkan standar
penilaian yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yaitu dengan menerapkan prinsip
ketuntasan belajar (mastery learning).Kriteria ideal ketuntasan untuk masing- masing indikator secara
nasional 75%. Namun dengan memperhatikan kemampuan peserta didik serta sarana dan prasarana yang
menunjang dengan mengacu pada kriteria ketuntasan minimal belajar yang telah ditetapkan sekolah,
maka dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, mempersyaratkan setiap siswa dikatakan tuntas belajar jika
mencapai nilai minimal 70, sehingga apabila setiap siswa memperoleh nilai kurang dari 70 dapat
diartikan tidak tuntas belajar sehingga perlu adanya perbaikan dalam pembelajaran.
Untuk tolok ukur keberhasilan ketuntasan kelas dalam menerapkan model pembelajaran
Contextual Teaching and Learning (CTL), dalam Penelitian Tindakan Kelas ini ditetapkan minimal 85%
dari siswa keseluruhan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Pelaksanaan Setiap Tahapan Siklus
1.1 Pelaksanaan Siklus I
Berdasarkan hasil evaluasi tahap akhir pada kegiatan Siklus I diketahui bahwa perolehan hasil
belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan pokok bahasan pesawat sederhana dapat dideskripsikan
melalui tabel berikut.
Tabel 1. Persentase Hasil Belajar Pada Kegiatan Siklus I
Nilai
Frekuensi
Persentase
Kategori
Keterangan
90-100
0
0 %
sangat baik
tuntas
80-89

2

8,33 %

baik

tuntas

70-79
60-69
50-59

4
15
3

16,67 %
62,50 %
12,50 %

sedang
kurang
sangat kurang

tidak tuntas
tidak tuntas
tidak tuntas

Jumlah total
Jumlah tuntas
Jumlah tidak tuntas

24
6
18

25 %
75 %

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang tuntas ada 6 dari 24
orang siswa dengan persentase ketuntasan 25%. Dengan demikian pada kegiatan belajar Siklus I belum
berhasil mencapai tuntas belajar dan belum memiliki dampak yang berarti terhadap hasil belajar siswa.
Hal ini dikarenakan oleh faktor perhatian siswa belum terfokus terhadap materi yang di ajarkan dan
belum menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL).
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Grafik 1 Persentase Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I
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Grafik 2 Persentase Hasil Observasi Siswa Pada Siklus I
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Berdasarkan grafik persentase hasil observasi siswa pada siklus I di atas digambarkan bahwa
aktifitas siswa masih menunjukkan persentase yang rendah yaitu keberanian 30%, kerjasama 50%,
ketepatan 50%. Hal ini perlu ditingkatkan kembali oleh peneliti untuk melakukan pembelajaran yang
lebih efektif, aktif, dan keterlibatan siswa agar dioptimalkan.
Hasil belajar yang masih rendah belum sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian ini,
maka perlu dilanjutkan di kegiatan Siklus II.
1.2 Pelaksanaan Siklus II
Berdasarkan hasil evaluasi tahap akhir pada kegiatan Siklus II diketahui bahwa perolehan hasil
belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan pokok bahasan pesawat sederhana dapat dideskripsikan
melalui tabel berikut:
Tabel 2 Persentase Hasil Belajar Pada Kegiatan Siklus II
Nilai
Frekuensi
Persentase
Kategori
Keterangan
90-100

2

4,2 %

sangat baik

tuntas

80-89
70-79
60-69

8
6
9

33,3 %
25 %
37,5 %

baik
sedang
kurang

tuntas
tidak tuntas
tidak tuntas

50-59

0

0%

sangat kurang

tidak tuntas

Jumlah total
Jumlah tuntas
Jumlah tidak
tuntas

24
16
9

62, 5 %
37,5 %

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang tuntas ada 16 dari 24
orang siswa dengan persentase ketuntasan 62,5%. Dengan demikian pada kegiatan belajar Siklus II sudah
terdapat peningkatan hasil dengan menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning
(CTL), tetapi belum mencapai standar keberhasilan yang sesuai dengan tolok ukur keberhasilan yang
ditetapkan pada penelitian ini.

228

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Grafik 3 Persentase Hasil Belajar Siswa Pada Siklus II
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Grafik 4 Persentase Hasil Observasi Siswa Pada Siklus II
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Berdasarkan grafik persentase hasil observasi siswa pada siklus II di atas digambarkan bahwa
aktifitas siswa masih menunjukkan persentase yang rendah yaitu keberanian 60%, kerjasama 80%,
ketepatan 60%. Hal ini menunjukkan peningkatan iklim pembelajaran yang baik.
Hasil belajar sudah meningkat sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian ini, namun
belum mencapai standar keberhasilan, maka perlu dilanjutkan di kegiatan Siklus III guna mencapai
standar ketuntasan seperti yang telah dipersyaratkan dalam metodologi penelitian ini, yakni 85% dari
hasil belajar siswa harus mencapai kriteria ketuntasan.
1.3 Pelaksanaan Siklus III
Berdasarkan hasil evaluasi tahap akhir pada kegiatan Siklus III diketahui bahwa perolehan hasil
belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan pokok bahasan pesawat sederhana dapat dideskripsikan
melalui tabel berikut :
Tabel 3 Persentase Hasil Belajar Pada Kegiatan Siklus III
Nilai
Frekuensi
Persentase
Kategori
Keterangan
90-100
80-89

8
10

33,3 %
41,7%

70-79
60-69
50-59

4
2
0

16,7%
8,3%
0%

Jumlah total
Jumlah tuntas
Jumlah tidak tuntas

24
22
2

91,7%
8,3%

sangat baik
Baik

tuntas
tuntas

Sedang
Kurang
sangat kurang

tidak tuntas
tidak tuntas
tidak tuntas

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang tuntas ada 22 dari 24
orang siswa dengan persentase ketuntasan 91,7%. Dengan demikian pada kegiatan belajar Siklus III
sudah terdapat peningkatan hasil belajar dengan menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching
and Learning (CTL) dan telah mencapai standar keberhasilan yang sesuai dengan tolok ukur keberhasilan
yang ditetapkan pada penelitian ini.
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Grafik 5 Persentase Hasil Belajar Siswa Pada Siklus III
91.7

100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

Grafik Persentase Hasil
Belajar Siswa Pada
Siklus III

8.3
Tuntas

Tidak
Tuntas

Grafik 6 Persentase Hasil Observasi Siswa Pada Siklus III
90%
85%
80%
75%

90%
85%

Grafik Persentase Hasil
Observasi Siswa Pada
Siklus III

80%

Berdasarkan grafik persentase hasil observasi siswa pada siklus III di atas digambarkan bahwa
aktifitas siswa masih menunjukkan persentase yang rendah yaitu keberanian 90%, kerjasama 85%,
ketepatan 80%. Hal ini menunjukkan peningkatan iklim pembelajaran yang baik.
Hasil belajar yang meningkat sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian ini dan telah
mencapai standar ketuntasan seperti yang telah dipersyaratkan dalam metodologi penelitian ini, yakni
85% dari hasil belajar siswa harus mencapai kriteria ketuntasan.
2. Pembahasan
Berdasarkan hasil siklus I, II dan siklus III yang telah diketahui dari hasil penelitian tersebut
meningkat, pada siklus I penelitian tindakan kelas ini belum berhasil sesuai dengan yang
diharapkan persentase ketuntasan baru mencapai 25%, pada siklus II baru mencapai 62,5%.
Pembelajaran pada siklus I dilaksanakan, hasil belajar siswa masih jauh dari harapan karena hal ini
disebabkan penelitian belum menerapkan model pembelajaran CTL. Pada siklus II, penerapan model
pembelajaran CTL dalampembelajaran sudah tergambar namun belum tercapai maksimal. Hal ini
dibuktikan dari hasil belajar siswa yang masih belum mencapai standar ketuntasan yakni
85%.
Kemajuan siswa berangsur lebih baik pada akhir siklus III di mana persentase aktivitas siswa dan
hasil belajar meningkat mencapai standar keberhasilan. Pada siklus III sisw lebih aktif dan konsentrasi
dalam pembelajaran khususnya dalam memanfaatkan media pembelajaran. Pada siklus III
keberhasilan menunjukkan 91,7%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan siswa lebih meningkat.
Kemampuan tersebut menunjukkan adanya keberhasilan dalam siklus III. Siklus III dilaksanakan
setelah ada refleksi dan perencanaan ulang oleh peneliti menujukan hasil yang optimal karena prestasi
belajar siswa mencapai 91,7% dan dikatakan tuntas secara individual dan secara klasikal. Hal tersebut
berarti model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)dapat meningkatkan pemahaman
dan hasil belajar siswa dalam memahami materi IPA khususnya pada pokok bahasan pesawat sederhana.
Tabel 4 Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa pada Siklus I, Siklus II dan Siklus III
Siklus I
Siklus II
Siklus III
No
Ketuntasan
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
1.
Tuntas
6
25
16
62,5
22
91,7
2.
Tidak Tuntas
18
75
9
37,5
2
8,3
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Grafik 7 Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa pada Siklus I, Siklus II dan Siklus III
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa model belajar
Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan
pesawat sederhana, kelas V SD Negeri Jajar I Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Data persentase
hasil belajar siswa yang diperoleh adalah Siklus I, Siklus II, Siklus III berturut-turut adalah 25%, 62,5%,
dan 91,7%
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UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS III SD NEGERI PAJANG IV
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2012/2013 PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA KD
MATA UANG DENGAN METODE BERMAIN PERAN
(Ester Budiarti)
Ester Budiarti
SD Negeri Pajang 4
Email: ozeraqueenadellia@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD NegeriPajang IV Surakarta
tahun ajaran 2012/2013 pada mata pelajaran Matematika KD mata uang dengan metode bermain
peran.Subyek penelitian adalah siswa kelas III SD Negeri Pajang IV No 232, Laweyan Surakarta tahun
akademik 2012/2013 yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan.Teknik pengumpulan
data meliputi . Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua
siklus. Setiap Siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanan, observasi dan refleksi. Pada
penelitian ini dikatakan telah berhasil dengan kriteria, siswa tuntas belajar mencapai tingkat penguasaan
materi 70% ke atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari awal Siklus I hanya mengalami kenaikan
jumlah dalam ketuntasan sebanyak 3 siswa (dari 12 menjadi 15 siswa) dengan prosentase 52%. Pada
Siklus II terjadi kenaikan dalam ketuntasan sebanyak 16 siswa (dari 15 menjadi 31 siswa) dengan
prosentase 100%. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa penggunan metode bermain dapat meningkatkan
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika dengan KD mata uang, dapat meningkatkan minat
dan motivasi belajar siswa serta dapat meningkatkan ketuntasan belajar melalui tes formatif dari Siklus I
sampai Siklus II dengan mengoptimalkan kerja kelompok dan menstimulasikan situasi yang real dalam
kelas, akhirnya ketuntasan belajar dapat melampaui kriteria yang ditentukan yaitu 75% dari jumlah siswa
dengan kriterian ketuntasan minimal 70.
Kata Kunci: Hasil Belajar, Matematika, Mata Uang, Bermain Peran
PENDAHULUAN
Penerapan pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu bagian yang penting dalam
kurikulum. Pernyataan ini didasarkan pada karakteristik matematika yang luwes menjangkau segala segi
kehidupan. Hampir pada setiap disiplin ilmu, peran matematika tidak dapat dipisahkan. Apalagi dalam era
kemajuan teknologi seperti saat ini, penguasaan yang handal akan ilmu matematika menjadi syarat
mutlak.
Namun, hal yang perlu disayangkan pada proses pembelajaran matematika adalah rendahnya
gairah guru dalam mengkombinasikan berbagai metode dan alat peraga agar siswa lebih mudah
memahami konsep yang tertuang pada pembelajaran matematika. Pada umumnya, guru hanya
mempergunakan metode yang itu-itu saja, bahkan tanpa ditunjang adanya alat peraga, sehinnga siswa
mengalami kesulitan untuk menangkap konsep yang dimaksud. Mereka dilanda kebosanan, mereka tidak
tahu penerapan dan manfaat ilmu matematika yang dipelajarinya bagi kehidupan. Sehingga siswa sampai
pada kesimpulan matematika adalah momok yang semakin rumit.
Dilema di atas juga terjadi di lingkungan kelas 3SDN Pajang IV no 232 Laweyan Surakarta pada
mapel Matematika KD mata uang. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal
cerita yang berkaitan dengan mata uang. Walaupun dalam penyampaian materi guru lebih memberikan
penjelasan secara gamblang, selain itu juga diberlakukan jam tambahan bagi siswa, tetapi usaha ini belum
membuahkan hasil, diketahui sebanyak 80% siswa memperoleh hasil belajar dibawah KKM.
Keterbatasan penyediaan alat peraga menjadi penyebab yang ke-2, alat peraga merupakan media
pembantu dalam pelaksanaan KBM. Belum dimilikinya alat peraga mata uang menjadi salah satu unsure
yang memungkinkan terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi guru untuk
melakukan inovasi pada cara mengajarnya demi peningkatan hasil belajar siswa pada KD mata uang.
Dalam hal ini metode bermain peran dan penggunaan alat peraga pada kelas 3 SDN Pajang IV no 232
Laweyan Surakarta diharapkan dapat menjadi jawaban. Sebab selain menyenangkan metode ini pun
dinilai efektif untuk memberikan pengertian tentang implementasi antara KD mata uang dan penerapan
pada kehidupan sehari-hari.
METODE
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Peneliti ini dilaksanakan di SD Negeri Pajang IV No 232, Laweyan Surakarta tahun akademik
2012/2013. Mata pelajaran yang diteliti yaitu matematika pada KD mata uang. Subyek penelitian adalah
siswa kelas III yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan.Metode yang digunakan
peneliti adalah metode bermain peran dimana dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran masing-masing
siswa secara bergiliran dapat berperan sebagai penjual ataupun pembeli di dalam kelompoknya. Metode
ini dilakukan untuk membawa siswa untuk menggali informasi melalui simulasi.
Proses terdiri dari proses pembelajaran dilaksanakan secara klasikal maupun kelompok. Guru
berperan sebagai fasilitator.Metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah metode ceramah, diskusi,
bermain peran dan penugasan.Kegiatan kelompok belajar yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran
adalah diskusi dan bermain peran sebagai penjual dan pembeli untuk menyelesaikan soal cerita yang
tertuang dalam LKS berdasarkan bimbingan guru.Tugas yang dilaksanakan oleh siswa adalah tugas
secara kelompok dan individu. Tugas kelompok berupa pengamatan perbedaan mata uang logam dan
kertas serta menyebutkan nilai mata uang dari terkecil sampai terbesar dan bermain peran dalam
menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan nilai mata uang.Sedangkan tugas individu berupa 5 butir
soal yang berkaitan dengan nilai mata uang.
Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan prestasi belajar siswa adalah ketuntasan
siswa dalam mempelajari materi. Dengan kriteria, siswa dinyatakan tuntas belajar jika telah mencapai
tingkat penguasaan materi 70% ke atas. Indikator yang dipakai untuk mengukur peningkatan minat
belajar siswa adalah keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran,proses penemuan
informasi,proses pemecahan masalah, aktif bekerja dan belajar di dalam kelompok serta aktif
mengkomunikasikan hasil. Kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya perbaikan pembelajaran
adalah 1) Proses perbaikan pembelajaran (peningkatan prestasi belajar siswa) dinyatakan berhasil jika
90% dari jumlah siswa tuntas dalam belajar. 2) Prosedur perbaikan permbelajaran (peningkatan minat
belajar siswa) dinyatakan berhasil 75% dari jumlah siswa terlibat aktif selama proses pembelajaran dan
penemuan informasi berlangsung.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah catatan dokumen berupa hasil pekerjaaan
siswa dan hasil evaluasi proses kegiatan belajar-mengajar.Wawancara dilakukan penelitidimaksudkan
untk menggali kegiatan siswa yang mencakup kesulitan dalam memahami konsep dan menguasai materi
pembelajaran.Pencatatan lapangan digunakan untuk mencapai pengamatan peneliti terhadap kegiatan
belajar mengajar dengan materi menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan mata uang.
Analisis data diolah dari data kualitatif dan kuantitatif.Data kualitatif akan dianalisis dalam
paparan naratif, sedangkan data kuantitatif akan dianalisis dalam bentuk deskriptif dari angka hasil tes
formatif dan hasil rekapitulasi rata-rata nilai siklus pertama dan siklus kedua.
Teknis pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan soal cerita yang
berkaitan dengan mata uang sebanyak 5 butir, siswa diminta mengerjakan soal secara individu pada buku
rajin. Setelah selesai dan dikumpulkan guru mengoreksi hasil pekerjaan siswa ,hasil tersebut dimasukkan
dalam daftar nilai sebagai dokumen.
Prosedur penelitian terdiri dari langkah –langkah kegiatan yang dilakukan pada setiap siklusnya
dapat dirinci sebagai berikut yaitu 1) perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Observasi, 4) Refleksi.
Prosedur Penelitian.
a. Proses Tindakan Siklus I
Mengingat pada kegiatan pembelajaran awal hasil capaian belum maksimal maka pada Siklus I
peneliti akan mempergunakan metode diskusi. Diharapkan dengan diskusi dalam kelompok ini jumlah
siswa yang belum tuntas akan berkurang karena siswa akan belajar secara berkelompok dalam
memecahan masalah berdasarkan bimbingan guru sehingga bagi yang belum menguasai konsep dapat
belajar melalui kelompoknya.
Pembelajaran pada siklus I, dilakukan dalam satu kali pertemuan (2 x 35‘) dengan langkahlangkah sebagai berikut:
1) Perencanaan
Membuat rencana pembelajaran serta skenario tindakan yang akan dilaksanakan. Membuat lembar
observasi, lembar kerja siswa, lembar formatif individu berupa soal sebanyak 5 butir beserta kunci
jawaban.Mempersiapkan alat peraga.Mensimulasikan pelaksanaan tindakan dengan observer 2.
2) Pelaksanaan
a. Kegiatan awal
Pada kegiatan awal siswa dan guru terlebih dahulu berdoa, mempersiapkan materi ajar dan alat
peraga kemudian mengisi daftar kelas.Guru mengajukan beberapa pertanyaan sehubungan dengan materi
minggu yang lalu.
b. Kegiatan inti

233

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Eksplorasi:
Tahapan kegiatan ini guru membagi siswa menjadi 6 kelompok. Siswa dibimbing untuk
menceritakan asal usul uang dan definisi barter melalui membaca buku dilanjutkan dengan menyebutkan
nilai nominal uang koin dan kertas mulai dari terkecil sampai terbesar bersama kelompoknya masingmasing. Kemudian guru membagikan lembar kerja siswa berikut dengan soal cerita yang berkaitan
dengan nilai mata uang, siswa mengerjakan lembar kerja tersebut bersama kelompoknya berdasarkan
bimbingan guru.
Elaborasi:
Setelah menyelesaikan lembar kerja dalam kelompoknya, siswa mengemukakan hasil diskusinya
di muka kelas secara bergiliran baik itu mengenai asal usul uang dan hasil diskusinya mengenai
penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan mata uang.
Konfirmasi:
Guru dan siswa meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penguatan mengenai materi yang
diajarkan. Serta kilas balik apabila di dalam proses pembelajaran terjadi kekeliruan persepsi mengenai
konsep yang diajarkan.
Kegiatan akhir
Dalam kegiatan akhir guru mengajukan beberapa pertanyaan sekitar materi yang diajarkan secara
lisan diharapkan pada kegiatan ini siswa yang belum tuntas kembali memperkuat pemahaman konsepnya.
Selain itu pada kegiatan akhir guru memberikan soal sebanyak 5 butir yang dikerjakan siswa secara
individu kemudian menyimpulkan materi dan melakukan pengumpulan tugas.
3) Observasi
Observasi akan dilakukan oleh supervisor pada saat proses kegiatan belajar mengajar
berlangsung di kelas III SD Negeri Pajang IV No 232, Laweyan Surakarta, pada pembelajaran tematik
dengan materi pokok pada matematika menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan uang. Di
samping itu guru juga mengobservasi kegiatan siswa perkelompok dicatat pada lembar penilaian proses,
dan observasi terhadap hasil capaian siswa setelah siklus I
4) Refleksi
Berdasarkan hasil observasi, dilakukanlah analisis dan refleksi untuk menyusun rencana
tindakan pada siklus II.
b.

Proses Tindakan Siklus II
Selain upaya perbaikan pada Siklus I, melalui observasi dan refleksi pada hasil capaian siswa
yang dirasa belum maksimal, maka dibuatlah kegiatan perbaikan pembelajaran Siklus II. Jika pada Siklus
I peneliti menerapkan metode diskusi kelompok maka pada Siklus II ini peneliti menerapkan metode
bermaian peran dengan penambahan beberapa alat peraga sebagai unsur penunjang.
Metode bermain peran merupakan simulasi kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari yang
dekat dengan kehidupan siswa. Pada Siklus II ini siswa dibawa kepada suasana sesungguhnya mengenai
kegiatan jual beli untuk memudahkan siswa dalam memecahkan masalah yang dituangkan pada soal
cerita yang berkaitan dengan uang bukan hanya itu saja dengan metode ini diharapkan capaian hasil
belajar siswa akan meningkat.
Pembelajaran pada Siklus II dilakukan dalam satu kali pertemuan ( 2 x 35‘) dengan langkahlangkah sebagai berikut.
1) Perencanaan
Membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dari Sikus I.. Membuat
lembar penilaian proses, lembar kerja siswa, lembar formatif individu berupa soal sebanyak 5 butir
beserta kunci jawaban. Mempersiapkan alat peraga. Mensimulasikan pelaksanaan tindakan dengan
supervisor II
2) Pelaksanaan
a. Kegiatan Awal
Pada kegiatan awal sebelum pembelajaran dilaksanakan, siswa dan guru berdoa,
mempersiapan bahan ajar dan alat peraga kemudian mengisi daftar kelas.
Setelah itu guru membimbing siswa menyanyikan lagu ―Gemar Menabung‖ sebagai kegiatan
apersepsi.
b. Kegiatan inti
Di dalam kegiatan inti Siklus II ini peneliti melakukan modifikasi pada metode mengajar dan
menambahkan beberapa alat peraga. Siswa yang belum tuntas dibagi ke dalam 6 kelompok secara merata
berbaur dengan siswa yang telah tuntas. Langkah ini agar siswa yang belum tuntas dapat belajar
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memecahkan masalah selain berdasarkan bimbingan guru mereka juga belajar melalui tutor sebaya yang
tak lain adalah teman sekelompoknya.
Metode bermain peran dilakukan dengan membagi peran sebagai penjual dan pembeli melalui
kesepakatan dalam kelompok. Siswa yang berperan sebagai penjual akan menjual beberapa barang
dagangan yang telah disiapkan secara sederhana misalnya buku, pensil, penghapus, permen dsb
berdasarkan daftar harga yang terdapat pada LKS. Sedangkan siswa yang berperan sebagai pembeli akan
menghitung barang belanjaan dan membayarnya dengan uang mainan. Semua kegiatan stimulasi ini
dilaksanakan berdasarkan petunjuk yang tersedia pada LKS.
Terkait dengan metode bermain peran metode diskusi digunakan untuk memecahkan masalah
dalam menaksir jumlah harga dari sekelompok barang yang telah dibeli tersebut dan menjawab beberapa
pertanyaan pada LKS yang merupakan rangsangan untuk menarik kesimpulan.
c. Kegiatan Akhir
Kegiatan bertanya jawab secara lisan merupakan umpan balik yang dilakukan guru untuk
mengetahui sejauh mana siswa mampu menyerap konsep yang diajarkan pada materi pelajaran. Kegiatan
ini berfungsi juga sebagai acuan untuk penarikan kesimpulan yang dilakukan siswa berdasarkan
bimbingan guru. Selain itu terdapat juga kegiatan penugasan secara individu melalui pemberian 5 butir
soal yang dikumpulkan pada akhir kegiatan belajar mengajar.
3) Observasi
Observasi akan dilakukan oleh Supervisor 2 sebagai observer terhadap peneliti yang sedang
melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan.Observasi juga
dilakukan pada hasil capaian siswa setelah kegiatan perbaikan pembelajaran Siklus II berlangsung.
4) Refleksi
Berdasarkan hasil observasi yang telah didiskusikan antar teman sejawat dengan peneliti,maka
dilakukan analisis untuk membuat simpulan dan tindak lanjut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Diskripsi Persiklus
1.2 Nilai Hasil Belajar Siswa pada Siklus I dan Siklus II.
Grafik nilai hasil belajar siswa pada studi awal, Siklus I dan Siklus II disajikan sebagai berikut.

Berdasarkan grafik dapat dilihat hasil perolehan nilai yang dicapai oleh siswa pada tiap
siklus.Beberapa siswa mengalami peningkatan.Adapun peningkatan hasil belajar pada studi awal siswa
belum tuntas sebanyak 19 dari 31 siswa atau 58%. Siklus I ,siswa yang belum tuntas sebanyak 16 dari 31
siswa atau 48%. Sedangkan pada Siklus II, siswa yang belum tuntas sebanyak 0 dari 31 siswa atau 0%.
Siswa yang dapat menguasai pelajaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada studi
awal,siswa yang tuntas sebanyak 12 dari 31 siswa atau 39%. Siklus I,siswa yang tuntas belajar sebanyak
15 dari 31 siswa atau 46%. Sedangkan Siklus II,siswa yang tuntas belajar sebanyak 31 dari 31 siswa atau
100%.
2.2 Tingkat Ketuntasan Belajar Siswa dari Siklus I dan Siklus II
Hasil Rekapitulasi tingkat ketuntasan belajar siswa dalam Siklus I dan II disajikan pada Tabel 2
sebagai berikut.
Tabel 2. Rekapitulasi tingkat ketuntasan belajar siswa dalam Siklus I dan II
Pembelajaran
Jumlah
Siswa
Prosentase
Siswa blm
Prosentase
Siswa
tuntas
tuntas
tuntas
blm tuntas
Studi awal
31
12
39%
19
58%
Siklus I
31
15
52%
16
48%
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Siklus II

31

31

100%

0

0%

Pada tabel di atas terlihat bahwa setelah dilakukan kegiatan perbaikan pembelajaran menunjukkan
adanya kenaikan atau peningkatan yang menggembirakan karena pemahaman konsep tentang cara
menaksir jumlah harga dari sekelompok barang dalam menyelesaikan soal cerita setelah menggunakan
metode bermaian peran. Dari awal Siklus I hanya mengalami kenaikan jumlah dalam ketuntasan
sebanyak 3 siswa (dari 12 menjadi 15 siswa). Pada Siklus II terjadi kenaikan dalam ketuntasan sebanyak
16 siswa (dari 15 menjadi 31 siswa).
Grafik ketuntasan belajar siswa dalam bentuk diagram batang sebagai berikut :
Diagram Batang tingkat ketuntasan belajar siswa dari Siklus I dan Siklus II

100
80
60

Prosentasi Tuntas

40

Prosentasi Blm
Tuntas

20
0
Studi Siklus ISiklus II
Awal

Berdasarkan grafik di atas, maka dapat diketahui prosentase peningkatan jumlah siswa yang
mengalami kenaikan dari studi awal ke Siklus I sebesar 10% dari Siklus I ke Siklus II naik 52%.Kenaikan
tersebut mengakibatkan siswa tuntas belajar.
1. Pembahasan dari Setiap Siklus
Pembelajaran matematika tentang menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan nilai uang
terdapat beberapa temuan:
Pada Siklus I, hampir lebih dari setengah jumlah siswa di kelas masih kesulitan dalam menguasai
konsep dan beberapa diantara mereka masih ragu-ragu dalam menerapkan konsep. Hal ini disebabkan
karena guru hanya mempergunakan metode diskusi kelompok sedangkan siswa bersama kelompoknya
menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan nilai mata uang tanpa dibawa kepada stimulasi suasana
real. Siswa tidak mengalami kejadian yang konkret dari soal cerita yang tertera pada LKS, hanya
berdasarkan petunjuk dari guru pada tiap kelompok.
Pada Siklus II, semua siswa memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan soal cerita yang tertera
pada LKS bersama kelompoknya dengan turut aktif dalam pembagian peran. Baik itu berperan sebagai
penjual atau pembeli. Guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam kelompoknya masing –masing.
Sehingga siswa dibawa pada konteks pembelajaran yang konkret melalui penstimulaisan suasana yang
real pada soal cerita yang tertera pada LKS, di samping itu beberapa alat peraga sebagai faktor penunjang
pun turut dihadirkan dalam penstimulasian suasana ini. Hasilnya 100% dari jumlah siswa kelas III tuntas
dalam menguasai bahan ajar tersebut.
Dari Siklus I-II, ternyata hasil pembelajaran selalu meningkat. Pada pembelajaran Matematika
tentang menyelesaikan soal cerita yang berkaiatan dengan nilai uang melalui metode bermain peran
ternyata dapat meningkatkan penguasaan dan pemahaman konsep pada siswa. Sehingga perbaikan
pembelajaran Matematika tentang menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan uang telah terbukti
terbukti dalam peningkatan pembelajaran melalui Siklus I dan Siklus II.
Perbaikan pembelajaran Matematika dengan materi pokok menyelesaikan soal cerita yang
berkaitan dengan nilai uang menggunakan metode bermain peran yang dilaksanakan dalam Siklus II
ternyata hasilnya menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Tabel 2, menunjukkan adanya
ketuntasan belajar siswa yang mengalami peningkatan cukup tinggi hal ini membuktikan bahwa kegiatan
perbaikan pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat sangat membantu dalam belajar dan
memahami konsep, sehingga pengertian siswa terhadap konsep yang dipelajari tidak mengalami
verbalisme. Keberhasilan pembelajaran di atas tidak lepas dengan adanya teori dan pendapat para pakar
yang telah peneliti rujukkan. Dalam pembelajaran hendaknya menggunakan metode yang memadahi,
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sehingga memperbesar minat dan perhatian siswa serta meletakkan dasar berpikir konkret dan
mengurangi verbalisme.
Selain itu guru juga harus menciptakan iklim kelas yang kondusif dan sikap positif terhadap
pembelajaran (Rogers dalam Antony J Sutich dan Miles A.Vich 1969). Dalam proses pembelajaran guru
juga dapat menggunakan berbagai bentuk pengajaran kelompok agar tidak membosankan,misalnya
bentuk permainan, pertandingan antar kelompok serta menggunakan metode mengajar yang bervariasi
dan media yang tepat. uciati dkk (20007:3.27)
Berdasarkan pembahasan di atas peneliti telah menerapkan metode bermain peran dalam perbaikan
pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Terbukti pada Siklus I hasil belajar naik 10%
dan siklus II naik 52%, sehingga seluruh siswa tuntas dalam belajar.
SIMPULAN
Hal ini dapat ditarik simpulan bahwa penggunaan metode bermain peran dapat meningkatkan
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kompetensi dasar menyelesaikan soal cerita yang
baerkaitan dengan uang.Penggunaan metode bermain peran juga dapat meningkatkan minat dan motivasi
belajar siswa.Penggunaan metode bermain peran dapat meningkatkan ketuntasan belajar melalui tes
formatif dari Siklus I sampai Siklus II dengan mengoptimalkan kerja kelompok dan menstimulasikan
situasi yang real dalam kelas ,akhirnya ketuntasan belajar dapat melampaui kriteria yang ditentukan yaitu
75% dari jumlah siswa dengan kriterian ketuntasan minimal 70.
DAFTAR PUSTAKA
Brown, Giorge, 1975, Micor Teaching. A. Programof Teaching Skills. London: Methercu & Co Ltd.
Coaper, James M. (General Editor) : Classroom Teaching Skills : A. Handbook; Taronto, D.C. Heath and
Company
Hainstock, Elizabeth G., Teaching Montessori in the Home : The Pre-School, New York: Plume, ed. rev.
1997. Sebuah pendekatan praktis terhadap metode Montessori untuk pemakaian di lingkungan
rumah bagi anak usia dua sampai tujuh tahun
Jones, Stanley E. Doan C. Banhid Franklyu S.Hirman, 1980. The Dynamics of Discussion on
Communication in Small Grafis. New York : Harper & Row Publisher.
Montessori, Maria, The Montessori Method, Herndon, Virginia: Books International, 1996. Inilah buku
pertama Montessori yang mengkaji pernyataan-pernyataan definitif tentang metodenya
Nur Fajariyah dkk, Cerdas Berhitung Matematika untuk SD/MI kelas 3, BSE, Pusat Perbukuan, Jakarta,
2008
Rambusch, Nacy McCormick, Learning How to Learn:An American Approach to Montessori, Baltimore,
Maryland: Helicon Press, 1962. Sebuah analisa pendidikan kontemporer dan pendekatan
Montessori atas pendidikan dasar dan kebangkitan kembali atas metodenya
Roestiyah N.K. Strategi Belajar Mengajar, Bina Aksara, Jakarta, Cet III, 1991
Said, M. dkk, Pengetahuan Soaial Untuk SD Kelas 3, penerbit Erlangga, Jakarta, 2004
Saiful Bahri Djamrah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru. Usaha Nasional, Surabaya, Cet I,1994

237

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR TEMA LINGKUNGAN SAHABAT KITA
DENGAN MODEL DISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS V SD NEGERI
SABRANGLOR KOTA SURAKARTA SEMESTER I TAHUN PELAJARAN2017/2018
(Muryati)
Muryati
SD Negeri Sabranglor Surakarta
Email: magdalenamuryati@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada saat
percobaan mencari penemuan–penemuan pada pembelajaran tematik lingkungan sahabat kita melalui
Discovery Learning. Penelitian ini dilakukan kepada siswa kelas VSD Negeri Sabranglor Kota Surakarta
Semester II Tahun Pelajaran 2017/2018 sebanyak 31 siswa, terdiri dari 17 siswa laki–laki dan 14 siswa
perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom
Action Research) dengan pola : perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, revisi. Teknik
pengumpulan data dengan menggunakan metode diskusi, observasi, tes, catatan lapangan dan
dokumentasi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari
siklus I sampai siklus II yaitu, siklus I (70,96%), siklus II (87,09%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah
melaui metode Discovery Learning dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD
Negeri Sabranglor Kota Surakarta Semester II Tahun Pelajaran 2017/2018 , serta model pembelajaran ini
dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran tematik tema lingkungan sahabat kita.
Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Model Discovery Learning
PENDAHULUAN
Pembelajaran tematik di kelas tinggi menuntut seorang guru harus kreatif dalam menciptakan
pembelajaran yang menarik bagi siswa. Pembelajaran yang menarik akan menciptakan pembelajaran
yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang selalu menyajikan
keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dalam hal ini guru sebagai fasilitator
dan siswa diberi kebebasan dalam menggali kreatifitas yang dimiliki.
Pembelajaran tematik akan mudah diterima oleh peserta didik jika penyajiannya dikemas dalam
pembelajaran yang menarik. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran
(student centered). Dengan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, siswa akan banyak menemukan
hal – hal baru yang pada akhirnya dapat menciptakan daya cipta dan kreatifitas siswa. Daya cipta dan
kreatifitas peserta didik inilah yang menjadikan pembelajaran menjadi bermakna karena peserta didik
langsung belajar dan melakukan (learning to do) sendiri terhadap hasil hasil penemuan – penemuan
selama proses pembelajaran.
Bila diperhatikan secara seksama, hal menjadi hambatan dalam pembelajaran tematik adalah
kemampuan guru dalam menyajikan pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi menarik. Yang
umum kita temui adalah kebiasaan guru hanya bersumber pada buku paket siswa atau buku LKS. Hal ini
menimbulkan kecenderungan kejenuhan pada peserta didik karena aktivitas peserta didik kurang.
Pembelajaran yang berbasis siswa aktif akan lebih menarik dan memancing kreatifitas peserta didik
sehingga menimbulkan temuan – temuan dari peserta didik. Pembelajaran yang aktif, kreatif dan
menyenangkan pada dasarnya bergantung pada kreativitas guru mengelola kelasnya. Selain menggunakan
metode, model pembelajaran yang tepat, seyogyanya seorang guru saat menyampaikan materi atau proses
pembelajaran menunjukkan penampilan yang menarik sehingga memotivasi siswa untuk semangat
belajar.
Selama ini, materi yang diterima peserta didik, cenderung semata – mata memenuhi target guru
sesuai tuntutan kurikulum. Sehingga ilmu yang diterima siswa cenderung sekedar hafalan tanpa
diimbangi dengan penemuan – penemuan baru dari pada peserta didik yang menunjukkan adanya
perkembangan informasi pengetahuan. Buku sebagai media pembelajaran, sebagai referensi perlu adanya
perbaruan – perbaruan. Buku referensi yang digunakan guru sebatas buku paket, masih perlu
pengembangan dari guru ataupun dari peserta didik.
Peserta didik yang terlatih dengan pembelajaran dengan berbagai penemuan – penemuan, akan
memperoleh pembelajaran yang bermakna, karena mereka mengetahui sesuatu hal tidak hanya melalui
konsep buku atau sekedar cerita guru, akan tetapi mereka membuktikannya melalu penemuannya sendiri.
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Model pembelajaran Discovery Learning adalah salah satu model pembelajaran yang menciptakan
suasana belajar bermakna dengan melalui belajar penemuan. Dengan penemuan – penemuan langsung
yang dilakukan peserta didik diharapkan hasil belajar peserta didik dapat meningkat sesuai kriteria
ketuntasan minimal yang telah ditentukan.
Dalam proses pembelajaran ini peserta didik diajak untuk memberi contoh fakta tentang
pembelajaran tematik tema lingkungan sahabat kita dan meminta peserta didik untuk menemukan
lingkungan yang bagaimana saja yang terdapat pada tema lingkungan sabahat kita tersebut. Hal ini dapat
dilakukan secara mandiri ataupun kelompok. Dengan peserta didik diminta menemukan berbagai
lingkungan tersebut, maka informasi yang ditemukan peserta didik akan lebih mudah diterima karena
mereka terjun langsung untuk mengamati, tidak sekedar teori atau materi yang disampaikan guru berupa
catatan materi atau sekedar membaca buku paket.
Dari permasalahan yang telah dikemukan di atas, maka dari itu penulis mengadakan suatu
penelitian tindakan kelas yang berorientasi pada perbaikan hasil belajar peserta didik dengan mengambil
judul ―Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Tema Lingkungan Sahabat Kita Dengan Model Discovery
Learning Pada Siswa Kelas V SD Negeri Sabranglor Kota Surakarta Semester II Tahun Pelajaran
2017/2018‖.
METODE
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) karena
penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk
memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Penelitian
Tindakan Kelas dikenal adanya siklus pelaksanaan berupa pola : perencanaan, pelaksanaan, observasi,
refleksi, revisi (IGAK Wardhani,2007).
Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap 2017/2018 pada siswa kelas V (lima) SD Negeri
Sabranglor Kecamatan Jebres Kota SurakartaJawa Tengah Tahun Pelajaran 2017/2018 yang. Subjek
penelitian adalah siswa kelas V (lima) SDN Sabranglor berjumlah 31 anak dengan jumlah siswa
perempuan 14 anak dan siswa laki – laki berjumlah 17 anak. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan metode diskusi, observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi.Analisis data yang
digunakan menggunakan analisis deskriptif komparatif, yang dimaksud dengan analisis diskriptif
komparatif adalah analisis yang menggambarkan perbandingan nilai tes antar siklus dengan indikator
kerja. Prosedur penelitian menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut perencanaan tindakan,
pelaksanaan tindakan, observasi , refleksi.
1. Perencanaan Tindakan
a. Siklus I
Perencanaan tindakan pada siklus I berkaitan dengan model pembelajaran berdasarkan identifikasi
masalah, model pembelajaran yang disepakati menggunakan metode diskusi dan menyelesaikan tes
secara individu. Strategi pembelajaran yang digunakan strategi terbuka dan pemecahan masalah,
sedangkan penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery
Learning secara kelompok maupun individu. Pembelajaran ditekankan pada pada siswa aktif ( student
centered ). Materi yang disampaikan adalah tema lingkungan sahabat kita, pelaksanaan pembelajaran
dilaksanakan dengan penyampaian materi menggunakan contoh gambar makhluk hidup maupun objek
makhluk hidup secara langsung. Masing – masing kelompok melaksanakan percobaan dengan
menemukan lingkungan yang menjadi objek percobaan. Penyampaian materi oleh peneliti sebagai guru
mata pelajaran tematik kelas V ( lima ) sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan
pelaksanaan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2 x 35 menit).
Sebagai evaluasi dalam pelaksanaan siklus I peneliti memberikan tes tertulis kepada masing – masing
siswa. Pada saat siswa mengerjakan soal tertulis , peneliti bertindak sebagai pengawas dengan berkeliling
kelas untuk memantau pelaksanaan tes tertulis yang dikerjakan oleh siswa. Diakhir pembelajaran pada
siklus I peneliti bersama siswa menyimpulkan materi tema lingkungan sahabat kita.
b. Siklus II
Rencana pelaksanaan penelitian pada siklus II, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tindakan
pada siklus I yang telah dilaksanakan dan telah direvisi. Saat pelaksanaan tindakn siklus I proses
pembelajaran menggunkan model pembelajaran DiscoveryLearning materi tema lingungan sahabat kita
dengan percobaan secara klasikal, pada pelaksanaan tindakan siklus II proses pembelajaran dilaksanakan
secara kelompok, masing – masing kelompok terdiri 7-8 siswa dan masing – masing kelompok diberi
tugas untuk menemukan tema lingkungan sahabat kita pada objek percobaan. Pelaksanaan percobaan
berdasarkan perintah dan pentunjukan pada Lembar Kerja Siswa. Proses pembelajaran siklus II
dilaksanakan selama 2 jam pelajaran ( 2 x 35 menit ). Percobaan dilaksanakan secara berkelompok dan
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peneliti sebagai guru mata pelajaran tema lingkungan sahabat kita berkeliling mengamati proses kerja
setiap kelompok saat melaksanakan percobaan. Masing – masing kelompok yang telah selesai mengisi
lembar kerja siswa pada kegiatan percobaan melaporkan hasil kerja kelompoknya kepada guru.
2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan penelitian sesuai dengan jadwal, pada jadwal penelitian ini dilaksanakan
pada semester 2 tahun pelajaran 2017/ 2018, jadwal terlampir. Pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan
sesuai rencana.
3.
Observasi
Proses tindakan yang sedang dilaksanakan diadakan observasi untuk mendokumentasikan
pengaruh tindakan yang dilaksanakan berorientasi ke masa yang akan datang, dan memberikan dasar bagi
kegiatan refleksi proses tindakan, pengaruh tindakan yang sengaja maupun yang tidak sengaja, situasi
tempat tindakan dilakukan dan kendala tindakan. Semua dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana
terbuka dan fleksibel.
Peneliti melaksanakan observasi sesuai dengan pedoman observasi dan sesuai dengan catatan
lapangan, dan diusahakan tidak membebani administrasi. Observasi dilaksanakan peneliti dengan cara
mencatat pengaruh tindakan yang berkaitan dengan reaksi, inisiatif siswa selama proses pelaksanaan
pembelajaran dan memperhatikan siatuasi tempat pelaksanaan serta kendala – kendala yang ditemui
selama tindakan dilaksanakan dan dilakukan pencatatan lapangan. Yang dimaksud pencatatan lapangan
adalah catatan yang dilaksanakan pada proses tindakan yang dilakukan sehingga peneliti dengan mudah
menemukan kesulitan dan kendala – kendala yang dihadapi siswa selama tindakan dilaksanakan, dengan
tujuan agar dapat diperbaiki sesuai dengan situasi saat itu.
4. Refleksi
Refleksi dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah untuk mengkaji apa yang telah terjadi
atau apa yang belum terjadi dan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan agar dapat
dituntaskan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Dapat diartikan sebagai kajian bagi peneliti
secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan pada siklus I dan, berdasarkan data yang telah
terkumpul, dan dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang akan datang. Selain daripada itu
yang dimaksud refleki pada penelitin ini adalah sebagai upaya untuk mengevaluasi apa yang telah terjadi.
Dari hasil refleksi ini digunakan untuk menetapkan langkah – langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai
tujuan utama dari penelitian tindakan kelas. Refleksi dapat juga sebagai kajian terhadapat keberhasilan
suatu tindakn dalan penelitian yang dilaksanakan atau keberhasilan dalam mencapau tujuan penelitian
sementara.
Refleksi dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung pada sikluk I dan siklus II . Pada
siklus I ditemukan bahwa siswa belum dapat melakukan percoban atau penemuan secara berkelompok.
Sedangkan pada siklus II ditemukan bahwa siswa telas dapat melakukan percobaan dan penemuan secara
berkelompok.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Siklus 1
Hasil belajar pelajaran tematik materi lingkungan sahabat kita kelas V (lima ) pada siklus I
disajikan sebagai berikut.
Tabel 1. Hasil Belajar Siswa Pada Kegiatan Belajar Siklus I
Nilai
Frekuensi
Persentase
Kategori
Keterangan
90-100
8
20,5%
sangat baik
tuntas
80-89

14

45,1%

baik

tuntas

70-79

3

7,69%

sedang

tidak tuntas

60-69

5

12,8%

kurang

tidak tuntas

50-59

1

2,5%

sangat kurang

tidak tuntas

Jumlah total

31

Jumlah ketuntasan

22

70,96%

Jumlah tidak tuntas

9

29,03%
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Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang tuntas ada 22 dari 31 orang
siswa dengan persentase ketuntasan 70,96%. Pada kegiatan belajar Siklus I sudah menunjukkan bahwa
hasil belajar siswa meningkat dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning, meskipun
belum mencapai standar tingkat ketuntasan yaitu 85% dari jumlah siswa secara keseluruhan.
Grafik 1. Perbandingan Hasil Belajar Siswa Pada Kondisi Awal Dan Siklus I
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70 - 79
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0
KONDISI
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Berasrkan Grafik 1 menunjukkan hasil evaluasi tindakan pada siklus I dari hasil pengamatan,
observasi saat pelaksanaan tindakan dimana terjadi proses belajar dan hasil evaluasi peneliti dan guru
kelas mengadakan diskusi diantaranya diambil kesimpulan bahwa siswa belum memahami materi tema
lingkungan sahabat kita secara keseluruhan, masing – masing kelompok belum dapat melakukan praktek
secara maksimal dikarenakan keterbatasan waktu yang telah disediakan, hasil tes rata – rata kurang
mencapai standar kriteria ketuntasan minimal
2. Siklus II
Hasil refleksi pada siklus II dijadikan acuan perbaikan pembelajaran. Berikut hasil belajar
pelajaran tematik kelas V pada materi tema lingkungan sahabat kita pada siklus II tersajikan sebagai
berikut
Tabel 2 Hasil Belajar Siswa Pada Kegiatan Belajar Siklus II
Nilai
Frekuensi
Persentase
Kategori
Keterangan
90-100
10
25,6%
sangat baik
tuntas
80-89

17

54,8%

baik

tuntas

70-79

3

7,7%

sedang

tidak tuntas

60-69

1

2,5%

kurang

tidak tuntas

50-59

0

0

sangat kurang

tidak tuntas

Jumlah total

31

Jumlah ketuntasan

27

87,09%

Jumlah tidak tuntas

4

10,3%

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang tuntas ada 27 dari 31 orang
siswa dengan persentase ketuntasan 87,09%. Pada kegiatan belajar Siklus II sudah menunjukkan bahwa
hasil belajar siswa meningkat dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning.
Grafik 2 Hasil Belajar Siswa Pada Siklus II
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Berdasarkan Grafik 2 menunjukkan bahwa hasil evaluasi tindakan pada siklus II dari hasil
pengamatan observasi saat pelaksanaan pembelajaran tindakan dimana terjadi proses belajar dan hasil
evaluasi peneliti dan guru kolaborasi mengadakan diskusi diantaranya diambil kesimpulan bahwa siswa
telah memahami percobaan penemuan yang membuktikan makhluk hidup memiliki ciri–ciri lingkungan
sahabat kita, masing – masing kelompok dapat melakukan praktek percobaan penemuan secara maksimal
karena terjun langsung melangsung melakukan percobaan penemuan. Hasil tes rata – rata telah
memuaskan dengan kriteria baik.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis disimpukan bahwa pelaksanaan tindakan siklus I, untuk aktivitas
keaktifan siswa belum menonjol, dan hasil belajar siswa masih mencapai ketuntasan 70,96%, dalam hal
ini masih banyak anak yang belum mencapai standar yaitu ada 9 siswa dari 31 siswa yang belum tuntas.
Pada pelaksanaan siklus II , untuk aktivitas keaktifan siswa sudah menonjol, dan hasil belajar siswa sudah
mencapai ketuntasan 87,09%, dalam hal ini hanya tersisa 3 anak siswa dari 31 siswa yang belum tuntas
atau masih dibawah nilai KKM. Penggunanan pembelajaran berbasis Discovery Lerning dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan peningkatan nilai rata – rata mata pelajaran IPA
yang semula di bawah KKM menjadi di atas KKM, belajar tuntas dapat dicapai siswa.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006, Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar Mata
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
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Drs. Noerhi Basution, M.A, dkk, 2004, Pendidikan IPA Di SD, Jakarta: Universitas Terbuka
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PENINGKATAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA STANDART KOMPETENSI
MENGHITUNG LUAS BANGUN DATAR SEDERHANA DAN MENGGUNAKANNYA DALAM
PEMECAHAN MASALAH MELALUI PENERAPAN METODE DEMONSTRASI DENGAN
MEDIA REALIA BERVARIASI BAGI SISWA KELAS V SD NEGERI PAJANG IV
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2015/2016
(Tiwi Askundari)
Tiwi Askundari
SD N Pajang IV Surakarta
akundaritiwi@gmail.com
Abstrak
Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran matematika dengan metode
demonstrasi dengan media realita bervariasi bagi siswa kelas V SD Pajang IV Semester I Tahun Pelajaran
2015/2016. Adapun tujuan khusus adalah untuk mengetahui minat dan hasil belajar matematika bagi siswa
kelas V SD Negeri Pajang IV semester I Tahun pelajaran 2015/2016, khususnya standar kompetensi
menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Penelitian
dilaksanakan di Kelas V SD Negeri Pajang IV Surakarta. Subjek penelitian adalah siswa Kelas V
berjumlah 32 siswa. Adapun objek penelitian adalah minat dan prestasi belajar siswa mata pelajaran
matematika. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan tes. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis perbandingan, artinya peristiwa/kejadian yang timbul dibandingkan
kemudian dideskripsikan ke dalam suatu bentuk data penilaian yang berupa kata-kata yang dapat
menggambarkan keadaan secara sistematik. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dengan
menerapkan metode demonstrasi dengan media realia bervariasi dapat meningkatkan minat dan hasil
belajar matematika standar kompetensi menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya
dalam pemecahan masalah bagi siswa kelas V SD Negeri Pajang IV semester I Tahun Pelajaran
2015/2016.
Kata kunci: metode demonstrasi dengan media realia, minat belajar, hasil belajar.
PENDAHULUAN
Mata pelajaran Matematika di Sekolah Dasar merupakan mata pelajaran yang dianggap paling
sulit oleh siswa, walaupun pelajaran ini sudah diperkenalkan sejak dini, mulai dari taman kanak-kanak,
namun pelajaran matematika tetap menjadi momok bagi siswa di sekolah dasar. Padahal matematika
merupakan matapelajaran yang wajib diberikan bagi siswa sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah
Menengah Atas. Jumlah jam mata pelajaran matematika cukup banyak dibandingkan dengan
matapelajaran lainnya.
Padahal matematika merupakan fundamental dari segala pemikiran yang realistis. Matematika
merupakan salah satu ilmu yang sangat penting karena segala jenis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari
selalu memerlukan cara-cara penyelesaian yang menuntut seseorang untuk menguasai matematika atau
cara berhitung. Matematika selalu berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan jaman, baik
kandungan materi maupun penggunaannya. Namun pada kenyataannya siswa sulit memahami pelajaran
ini, hal ini berakibat pada rendahnya hasil belajar.
Kesulitan siswa dalam memahami matematika salah satu penyebabnya adalah penerapan metode
yang kurang tepat, sehingga metode yang digunakan oleh guru tersebut tidak banyak membantu siswa
dalam memahami materi matematika, dan kurang dapat menarik minat siswa untuk mempelajari
matematika. Hal ini terlihat dari hasil tes awal di kelas V SD Negeri Pajang IV Semester I Tahun
pelajaran 2015/2016, dimana dari 32 siswa yang dinyatakan tuntas sebanyak 15 (46,88%) dan yang tidak
tuntas sesbanyak 17 siswa (53,13%), nilai tertinggi 78, dan nilai terendah 60. Rendahnya hasil belajar
tersebut dimungkinkan sebagai dampak dari minat belajar siswa yang kurang. Berdasarkan hasil
pengamatan terhadap minat siswa dalam mengikuti pelajaran matematika yang diukur dengan
menggunakan indikator: perasaan senang, ketertarikan siswa dalam pembelajaran, perhatian siswa
terhadap pelajaran, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, 12 siswa (37,5%), menunjukkan minat
yang tinggi, sedangkan 20 siswa (62,5%) menunjukan minat yang kurang.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka sebagai guru kelas perlu mengubah strategi
pembelajaran agar siswa memiliki minat yang tinggi terhadap pelajaran matematika, sehingga dari
tingginya minat belajar tersebut akan berdampak pada peningkatan hasil belajar. Adapun metode yang
akan diterapkan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar tersebut adalah dengan memadukan metode
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demonstrasi dengan media realia, yaitu cara mengajar dengan memperagakan langkah-langkah dalam
memecahkan masalah matematika dengan menggunakan alat bantu visual.
Selain sebagai upaya peningkatan minat dan hasil belajar matematika, sekaligus kegiatan ini
merupakan kegiatan pengembangan profesionalisme guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas (PTK)
dengan judul: ―Peningkatan minat dan hasil belajar matematika standart kompetensi menghitung luas
bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah melalui penerapan metode
demonstrasi dengan media realia bervariasi bagi Siswa Kelas V SD Negeri Pajang IV Semester I Tahun
Pelajaran 2015/2016.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Kelas V SD Negeri Pajang IV Surakarta, karena di kelas ini minat
belajar dan hasil belajar mateamatika masih rendah sehingga perlu dilakukan perbaikan. Penelitian
dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015. Subjek penelitian adalah siswa
Kelas V SD Negeri Pajang IV Surakarta ini berjumlah 32 siswa. Adapun objek penelitian adalah minat
dan prestasi belajar siswa mata pelajaran matematika.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau claas Action yaitu suatu bentuk
kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan
rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap
kondisi dimana teori pembelajaran dilakukan. Maksud dari penelitian ini dilakukan peneliti adalah untuk
mengetahui sejauh mana peningkatan prestasi belajar matematika materi ―menghitung luas bangun
sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah‖ kelas V semester ganjil SD Negeri Pajang
IV Surakarta dengan menerapkan metode pembelajaran demonstrasi dengan media realia.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model yang dilakukan oleh Kemmis dan Mc Taggart
yang merupakan pengembangan dari model Kurt Lewin. Arikunto (2006: 83) mengemukakan model yang
didasarkan atas konsep pokok bahwa peneltian tindakan terdiri dari empat komponen pokok yang juga
menunjukkan langkah, yaitu:
1. Perencanaa atau planning
2. Tindakan atau acting
3. Pengamatan atau observing
4. Refleksi atau reflecting
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi, tes dan observasi. Analis data
bersifat deskriptif kualitatif. Indikator prestasi belajar dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan
Standart Ketuntasan Belajar Mengajar (SKBM) yang digunakan pada mata pelajaran matematika bahwa
siswa dikatakan tuntas belajar secara individual apabila telah mencapai nilai ≥ 70 dengan angka
ketercapaian minimal 85% dari keseluruhan siswa.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perbandingan skor minat dan hasil belajar dari
prasiklus, siklus I, siklus II dan siklus III. Adapun perbandingan minat belajar dan hasil belajar seperti
diuraikan berikut.
Pada tahap awal tindakan (prasiklus), guru mengajar dengan menggunakan metode konvensional
dengan ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil observsi, minat belajar siswa cenderung sangat
rendah, namun setelah dilakukan perubahan metode belajar yaitu dengan menerapkan metode
pembelajaran demonstrasi dengan media realia, timbul peningkatan, walaupun peningkatannya belum
signifikan. Peningkatan terjadi hampir pada setiap indikator.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil belajar matematika standar kompetensi
menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah melalui
metode pembelajaran demonstrasi dengan media realia pada kelas V Semester I SD Negeri Pajang IV
Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 dari prasiklus ke siklus I terbukti mengalami peningkatan baik
dilihat dari nilai individu, rata-rata kelas, maupun nilai ketuntasan belajar. Peningkatan nilai dari pra
siklus ke siklus 1 sebesar 3,41 dengan ketuntasan meningkat 4 orang. Meningkatnya nilai rata-rata dan
ketuntasan dari pra siklus ke siklus 1 tersebut disebabkan oleh penerapan metode pembelajaran dari
metode konvensional yang berupa ceramah dan tanya jawab ke metode pembelajaran demonstrasi dengan
media realia.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil belajar matematika materi menghitung
luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah melalui metode
pembelajaran demonstrasi dengan media realia pada kelas V Semester I SD Negeri Pajang IV Surakarta
tahun pelajaran 2015/2016 dari siklus I ke siklus II terbukti mengalami peningkatan baik dilihat dari nilai
individu, rata-rata kelas, maupun nilai ketuntasan belajar. Peningkatan nilai dari siklus I ke siklus II
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sebesar 2,75 dengan ketuntasan meningkat 7 orang. Meningkatnya nilai rata-rata dan ketuntasan dari
siklus I ke siklus II tersebut disebabkan oleh penerapan metode pembelajaran demonstrasi dengan media
realia.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil belajar matematika materi menghitung
luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah melalui metode
pembelajaran demonstrasi dengan media realia pada kelas V Semester I SD Negeri Pajang IV Surakarta
tahun pelajaran 2015/2016 dari prasiklus ke siklus III terbukti mengalami peningkatan baik dilihat dari
nilai individu, rata-rata kelas, maupun nilai ketuntasan belajar. Peningkatan nilai dari prasiklus ke siklus
III sebesar 10,16 dengan ketuntasan meningkat 17 orang. Meningkatnya nilai rata-rata dan ketuntasan dari
prasiklus ke siklus III tersebut disebabkan oleh penerapan metode pembelajaran demonstrasi dengan
media realia.
Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis perbandingan, dari kegiatan prasiklus, siklus
I, siklus II, dan siklus III, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan metode demonstrasi dengan
media realia bervariasi dapat meningkatkan minat dan hasil belajar matematika standar kompetensi
menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah bagi siswa
kelas V SD Negeri Pajang IV semester I Tahun Pelajaran 2015/2016. Peningkatan minat belajar sebesar
37,50, setelah dilakukan kegiatan pada siklus I, meningkat menjadi 53,13% (peningkatan sebesar 15,63%
dari nilai rata-rata 37,50%). Minat belajar siswa dari kegiatan siklus I ke siklus II mengalami
peningkatan.
Peningkatan pada siklus II sebesar 21,09% (siklus I sebesar 53,13% meningkat menjadi 74,22%
pada siklus II. Minat belajar dari kegiatan siklus II ke siklus III mengalami peningkatan sebesar 17,97%
(dari kegiatan siklus II sebesar 74,22% meningkat menjadi 92,19% siklus III). Dengan demikian minat
belajar dari prasiklus ke siklus III mengalami peningkatan sebesar 54,69%. Peningkatan hasil belajar
terjadi dari prasiklus, ke siklus I, dari siklus I ke siklus II, dan dari siklus II ke siklus III. Peningkatan nilai
dari pra siklus ke siklus 1 sebesar 3,41 dengan ketuntasan meningkat 4 orang. Peningkatan nilai dari
siklus I ke siklus II sebesar 2,75 dengan ketuntasan meningkat 7 orang. Peningkatan nilai dari siklus II ke
siklus III sebesar 4 dengan ketuntasan meningkat 6 orang. Dengan demikian melalui metode demonstrasi
dengan media realia bervariasi dapat meningkatkan ketuntasan hasil belajar dari prasiklus ke siklus III
sebanyak 17 orang.
KESIMPULAN
Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan metode demonstrasi dengan media realia
bervariasi dapat meningkatkan minat dan hasil belajar matematika standar kompetensi menghitung luas
bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah bagi siswa kelas V SD Negeri
Pajang IV semester I Tahun Pelajaran 2015/2016. Peningkatan minat dari prasiklus ke siklus III sebesar
54,69%. Peningkatan hasil belajar dari prasiklus ke siklus III sebanyak 17 orang atau 53,1%.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengembangan bahan ajar tematik dalam
peningkatan karakter peduli lingkungan siswa sekolah dasar. Penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah studi kasus (case study). Populasi dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV sekolah
dasar di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Subyek penelitian dipilih dengan menggunakan
teknik purposive sampling. Data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti berupa data hasil observasi
pembelajaran tematik dengan bahan ajar yang digunakan dan observasi karakter peduli lingkungan siswa,
dokumentasi, dan wawancara kepada guru dan siswa mengenai bahan ajar tematik yang dibutuhkan untuk
meningkatkan karakter peduli lingkungan siswa. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif
model Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa guru dan siswa mengalami
kesulitan dalam penggunaan bahan ajar tematik karena terbatas dari buku yang dikeluarkan pemerintah
yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran scientific juga belum optimal
diimplementasikan dalam pembelajaran. Guru memerlukan bahan ajar yang berbasis scientific yang
diintegrasikan dengan konten potensi daerah dalam upaya peningkatan karakter peduli lingkungan siswa.
Untuk itu guru perlu mengembangkan produk bahan ajar tematik sendiri yang berbasis scientific
terintegrasi potensi lokal untuk siswa kelas IV sekolah dasar.
Kata Kunci: bahan ajar, karakter, peduli lingkungan, tematik,
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur utama kemajuan suatu bangsa. Kualitas suatu
bangsa identik dengan kualitas pendidikannya. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting yang
mempengaruhi sikap dan tindakan manusia dalam kehidupan. Perencanaan pendidikan yang bermutu
mampu menciptakan sumber daya manusia unggul yang mampu meningkatkan pembangunan di segala
bidang. Pendidikan Indonesia sekarang ini sedang mendapatkan impak dari era disrupsi. Disrupsi
merupakan perubahan yang sangat cepat dan mendasar yang terjadi di berbagai bidang kehidupan,
ditandai dengan penjungkirbalikan sistem dan tatanan yang dianggap mapan dan sudah ada sejak puluhan
bahkan ratusan tahun sebelumnya. Pendidikan harus mampu menghadapi perubahan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang pesat dalam era ini. Berkaitan dengan itu, pendidik memiliki andil besar untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang lebih berkualitas bagi siswa. Dengan kata lain
tuntutan profesinalitas guru akan lebih besar. Pada era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang pesat seperti ini, perbaikan kegiatan belajar mengajar harus diupayakan secara maksimal agar
kualitas pendidikan meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan perbaikan kualitas
pendidikan di Indonesia yaitu melalui berbagai pelatihan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku
dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu manajemen sekolah,
peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan belum lama ini perubahan kurikulum dari kurikulum KTSP
menjadi Kurikulum 2013. Salah satu upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui bahan ajar
diharapkan membawa dampak positif terhadap pendidikan di Indonesia khususnya pada implementasi
kurikulum 2013 ini. Prastowo (2014: 15-16) mengatakan bahwa bahan ajar adalah segala bahan (baik
informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari
kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan
perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.
Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2007 Pasal 20 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang
standar proses pendidikan dasar dan menengah mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang
mengisyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan
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pembelajaran (RPP). Salah satu elemen dalam RPP adalah sumber belajar. Dengan demikian, guru
diharapkan untuk mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar. Keberadaan bahan ajar
yang tepat penting untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada pengimplementasian
kurikulum 2013. Meskipun buku pedoman pelaksanaan pembelajaran tematik telah disusun oleh
Depdiknas, tetapi masih sering ditemui keluh kesah dari para guru untuk menerapkan pembelajaran
tematik tersebut. Selain disebabkan terbatasnya sumber belajar, hal ini juga disebabkan bahan ajar masih
memiliki kekurangan sehingga guru perlu bahan ajar penunjang lain. Hal ini dijelaskan oleh hasil
penelitian Krissandi (2015) yang menemukan bahwa salah satu kendala guru sekolah dasar dalam
implementasi Kurikulum 2013 adalah kendala dari ketersediaan dan kekurangan-kekurangan buku dari
pemerintah. Buku siswa yang seharusnya kontekstual dinilai justru sangat tekstual.
Dalam pengembangan bahan ajar tematik selain perlu menyesuaikan kebutuhan siswa juga perlu
meyesuaikan tuntutan kurikulum. Menurut Daryanto (2014: 171) bahan ajar disusun dengan tujuan
menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan
peserta didik. Bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2103 salah satuya adalah bahan ajar
dengan pendekatan scientific dan model tematik. Dalam Permendikbud nomor 22 Tahun 2016 tentang
standar proses pendidikan dasar dan menengah yang menyebutkan bahwa salah satu pendekatan yang
digunakan dalam pembelajaran pada Kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik (scientific approach).
Menurut Hosnan (2014:34) pendekatan scientific adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian
rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan
mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau
merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik
kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan.
Model pembelajaran pada kurikulum 2013 menekankan implementasi pembelajaran tematik.
―Pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk
mengaitkan beberapa mata pelajaran sehinggga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa.
(Depdiknas, 2006: 5). Selanjutnya bahan ajar yang diperlukan siswa di era disrupsi seperti sekarang ini
adalah bahan ajar yang dapat menyediakan pembelajaran yang dapat menyesuaikan kemajuan IPTEK
tetapi tetap memuat pendidikan karakter sebagai bekal siswa untuk menghadapi perkembangan zaman.
Menurut Rokhman (2014) ―to reflect some basic value and character of Indonesia and cultivate them to
all young generation in the form of national character building through education.‖ Untuk
mencerminkan beberapa nilai dasar dan karakter Indonesia dan menumbuhkannya kepada semua generasi
muda dapat dilakukan melalui pendidikan.
Salah satu karakter bangsa yang perlu diperkuat dalam era reformasi IPTEK adalah karakter
peduli lingkungan. Kehidupan modern saat ini memiliki kegiatan eksploitasi alam dengan intensitas yang
tinggi, berimbas pada kerusakan lingkungan yang bertambah luas. Kemajuan teknologi tidak menjamin
suatu negara /daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun, pola pikir dan gaya
hidup masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu
penanaman mindset untuk peduli lingkungan perlu dilakukan sejak dini. Nilai karakter peduli lingkungan
yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya,
dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Sulistyowati,
2012: 31). Karakter peduli lingkungan yang dideskripsikan di atas berkaitan erat dengan lingkungan
alam. Sedangkan pengertian lingkungan lebih luas daripada lingkungan alam itu sendiri.
Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa
lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan,
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sehingga karater peduli lingkungan yang dimaksud
mencakup peduli lingkungan alam dan sosial budaya. Siswa tidak hanya perlu memiliki karakter peduli
terhadap lingkungan alamnya, namun juga lingkungan sosial budayanya. Untuk itu, perlu dilakukan
penelitian untuk mengetahui pentingnya pengembangan bahan ajar tematik dalam peningkatan karakter
peduli lingkungan siswa di sekolah dasar.
METODE
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode studi kasus (case study).
Populasi dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV sekolah dasar di Kecamatan Wonogiri,
Kabupaten Wonogiri. Subyek penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk
menentukan informan guna membantu kelancaran tujuan penelitian. Penelitian dilakukan di kelas IV SD
Negeri 4 Wonogiri, SD Negeri 7 Wonogiri dan SD Negeri 1 Wonoboyo pada bulan Maret 2018. Data
penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti berupa data hasil observasi pembelajaran tematik dengan
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bahan ajar yang digunakan dan observasi karakter peduli lingkungan siswa, dokumentasi, dan wawancara
kepada guru dan siswa mengenai bahan ajar tematik yang dibutuhkan untuk meningkatkan karakter peduli
lingkungan siswa. Selain itu juga merujuk pada buku-buku dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang
relevan. Beberapa buku tersebut juga dijadikan sebagai bahan kajian dan telaah lebih dalam. Uji validitas
data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah
analisis interaktif model Miles dan Huberman.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran tematik yang
berlangsung dan karakter peduli lingkungan siswa. Berdasarkan hasil observasi kegiatan pembelajaran
tematik berlangsung dengan lancar, namun siswa cenderung kurang aktif, pembelajaran dilakukan sama
peris dengan kegiatan dalam buku guru dan buku siswa dari pemerintah. Pembelajaran scientific juga
belum berjalan secara optimal, hal ini dterlihat dari beberapa kegiatan seperti menanya, mencoba dan
mengomunikasikan masih didominasi oleh guru dan siswa yang dominan saja. Bahan ajar tematik dari
Depdiknas ini merupakan bahan ajar utama dalam pembelajaran tematik yang digunakan guru. Ada guru
yang menggunakan LKS tematik untuk menunjang pembelajaran siswa.
Teknik observasi juga dilakukan untuk mengetahui gambaran karakter peduli lingkungan siswa
ketika di sekolah yang disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 1. Hasil Observasi Karakter Peduli Lingkungan Siswa
No
Indikator
Skor Rata-Rata

1
2

Membuang sampah pada tempatnya
Memisahkan sampah organik dan
anorganik
3
Merawat tanaman sekolah dengan baik
4
Menjaga kebersihan lingkungan kelas
5
Menggunakan energi listrik dengan
bijaksana
6
Menggunakan air secukupnya
7
Tidak mengganggu hewan di sekitar
sekolah
8
Melakukan piket secara tertib
9
Mengikuti kegiatan menanam tanaman
di sekolah
10 Tidak mencoret atau mengotori
bangunan sekolah
11 Tidak mengganggu kegiatan yang
sudah membudaya di lingkungan
sekolah
12 Memiliki sikap ingin tahu terhadap
budaya local
13 Ikut serta melestarikan budaya melalui
kegiatan sekolah
14 Menjaga perilaku terhadap masyarakat
di sekitar sekolah
15 Mengikuti kegiatan sosial di
lingkungan sekolah
Rata-Rata Skor/ Sekolah
Rata-Rata Skor

SD Negeri 4
Wonogiri
4
3

SD Negeri 7
Wonogiri
3
4

SD Negeri 1
Wonoboyo
4
3

4
2
4

3
3
4

3
4
3

3
4

3
3

3
4

3
3

4
3

3
3

4

5

4

3

3

4

4

4

5

4

3

3

3

3

3

3

3

3

68

69,3

68
68, 43 (cukup)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa karakter peduli lingkungan siswa di tiga sekolah
dasar di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri masih dikategorikan cukup. Dari hasil observasi,
rata-rata nilai karakter peduli lingkungan siswa adalah 68,84. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian
siswa masih kurang peduli terhadap lingkungan. Hasil observasi di atas menjadi bukti bahwa karakter
peduli lingkungan siswa memang perlu ditingkatkan. Pendidikan dapat dijadikan sarana untuk
menanamkan karakter peduli lingkungan. Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti
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dengan guru kelas IV diketahui bahwa guru kurang terfokus menanamkan sikap peduli terhadap
lingkungan, karena lebih terfokus pada penanaman ilmu pengetahuan siswa. Hal tersebut juga
dikarenakan guru tidak mempunyai buku pedoman yang dapat digunakan guru untuk membantu dalam
menamankan karakter peduli lingkungan.
Penanaman karakter peduli lingkungan ini dapat diinegrasikan dalam materi bahan ajar. Untuk
itu dilakukan wawancara untuk mengetahui perlunya pengembangan bahan ajar untuk meningkatkan
karakter peduli lingkungan.
Hasil wawancara dengan guru diperoleh:
1. Tanggapan guru terhadap pembelajaran tematik dan bahan ajar yang digunakan
Guru memiliki kendala dalam pembelajaran tematik, salah satunya adalah ketersediaan bahan ajar.
Bahan ajar dari pemerintah dinilai guru masih ada kekurangan, sedangkan buku tersebut adalah buku
utama sebagai pegangan guru dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga mengalami kesulitan dalam
melakukan penilaian. Belum ada guru yang mengembangkan bahan ajar sendiri sesuai kebutuhan
kurikulum dan siswa.
2. Kebutuhan bahan ajar tematik dalam peningkatan karakter peduli lingkungan siswa
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru diperoleh bahwa guru memerlukan bahan ajar untuk
meningkatkan karakter peduli lingkungan. Bahan ajar yang diperlukan harus sesuai dengan kondisi
nyata siswa dan menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Siswa perlu dibimbing untuk berpikir kritis
mengenai isu yang ada di lingkungannya, sehingga siswa lebih mudah menerima makna pembelajaran
dan mengaplikasikannya.
Hasil wawancara dengan siswa diperoleh:
1. Siswa memerlukan bahan ajar yang menarik yang memuat gambar-gambar terkait lingkungannya
sendiri agar mereka lebih termotivasi untuk menjaga lingkungan.
2. Siswa memrlukan bahan ajar yang memuat alternatif kegiatan scientific yang lebih bervariasi agar
memotivasi dalam belajar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan siswa diketahui bahwa bahan ajar memang perlu
dikembangkan untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan. Bahan ajar yang diperlukan adalah bahan
ajar yang memberi alternatif kegiatan pembelajaran scientific dan terkait dengan lingkungan siswa sendiri
yang dapat merangsang siswa untuk peduli terhadap lingkungan. Konten potensi lokal dapat
diintegrasikan dalam materi bahan ajar. ―Potensi lokal adalah kejadian, peristiwa, permasalahan, atau
fenomena yang terjadi pada lingkungan daerah asal peserta didik.‖(Marlina, 2013). Dalam pembelajaran
siswa tidak hanya perlu dihadapkan pada dunia nyata tetapi juga perlu memiliki wawasan mengenai
potensi lokal. Dengan memiliki wawasan mengenai potensi lokal, diharapkan karakter peduli lingkungan
siswa dapat meningkat. Potensi lokal ini juga penting dalam menghadapi era globalisasi. Hal ini
dikatakan oleh Wahjoedi (2015: 192) bahwa salah satu cara untuk menghadapi tantangan global saat ini
adalah dengan mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada.
Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa hal yang bersifat lokal penting untuk dimuat
dalam pembelajaran. Diantaranya yaitu penelitian pengembangan yang telah dilakukan oleh Rozhana
(2015) yang mengatakan bahwa potensi lokal dapat dimuat dalam bahan ajar. Wijiningsih (2017: 10301036) mengatakan bahwa guru membutuhkan bahan ajar yang memuat contoh-contoh nyata yang ada di
lingkungan terdekat siswa. Selanjutnya Andriana (2017) menguatkan bahwa pengembangan buku
menggunakan kearifan lokal dapat dengan mudah menarik minat siswa untuk fokus pada cerita yang akan
dibaca dan membuat siswa mudah dalam memahami materi karena isi materi berhubungan langsung
dengan kehidupan siswa sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian, buku tersebut layak digunakan dalam
pembelajaran sains di sekolah dasar. Saputra (2017, 62-74) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa
bahan ajar pendidikan lingkungan hidup layak digunakan sebagai bahan ajar di kelas IV Sekolah Dasar.
Pengintegrasian potensi lokal juga didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB X pasal 36 ayat (3) butir c yang menyatakan
bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan, pasal 37
ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat muatan lokal (butir
j).
Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa dalam proses pembelajaran yang dilakukan
mengharuskan guru untuk memperhatikan potensi lokal dan lingkungan. Bentuk potensi lokal yang
dimaksud adalah potensi alam, potensi budaya, maupun potensi sosial yang ada di sekitar sekolah.
Potensi lokal yang dapat dikaji untuk mengembangkan bahan ajar tematik di sekolah dasar kelas IV
adalah potensi di wilayah Kabupaten Wonogiri meliputi potensi pertanian, makanan khas, peternakan,
perikanan, petambangan, pariwisata, kerajinan dan jasa, dan kebudayaan dan kesenian. Potensi lokal ini
dapat dimuat dalam materi bahan ajar untuk memperluas pengetahuan siswa mengenai potensi daerahnya.
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Sehingga dengan semakin banyaknya pengetahuan siswa terhadap potensi di daerah sekitarnya,
diharapkan memunculkan kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan sekitar.
KESIMPULAN
Peningkatan karakter peduli lingkungan di sekolah dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan
ajar. Pengembangan bahan ajar tematik perlu dilakukan oleh guru. Bahan ajar yang berbasis scientific
terintegrasi potensi lokal dapat digunakan dalam upaya peningkatan karakter peduli lingkungan siswa.
Untuk itu guru perlu mengembangkan produk bahan ajar tematik sendiri yang berbasis scientific
terintegrasi potensi lokal untuk siswa kelas IV sekolah dasar.
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PENGGUNAAN ALAT PERAGA SELASTIK UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN
KONSEP PERKALIAN
(Wahyu Ratnawati)
Wahyu Ratnawati
SD Negeri Cemara Dua No 13 Surakarta
E-mail: wahyuratna87@gmail.com
ABSTRAK
Permasalahan yang terjadi adalah pentingnya siswa dalam memahami konsep perkalian dengan
benda konkrit. Hal itu dikarenakan bahwa apabila konsep perkalian belum dipahami siswa maka akan
berdampak pada penerapan konsep perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan ini
menginspirasi penulis untuk melakukan inovasi pembelajaran dengan penggunaan alat peraga ―Selastik‖
untuk meningkatkan pemahaman konsep perkalian. Ide dasarnya bahwa alat peraga ―Selastik‖ Siswa SD
kelas 2 mempunyai karakteristik yang masih dalam tahapan stadium operasional konkrit yaitu umur 7-11
tahun. Dalam hal ini guru harus mampu mengubah abtrak menjadi konkrit yaitu dengan penggunaan alat
peraga. Alat peraga selastik terbuat dari sedotan gelas plastik yang digunakan untuk pemahaman konsep
perkalian pada siswa kelas 2 SD N Cemara Dua No 13 Kota Surakarta. Penggunaan alat peraga Selatik
berdampak pada peningkatan pemahaman konsep perkalian. Setelah dilakukan pembelajaran dengan alat
peraga Selastik.
Kata Kunci :alat peraga selastik, konsep perkalian, matematika
PENDAHULUAN
Kesalahan konsep yang acap kali terjadi khususnya di dunia pendidikan menjadikan suatu topik
yang hangat dibicarakan dalam media massa. Tentunya kita sebagai pendidik mestinya meminimalisir
kesalahan-kesalahan konsep yang ada. Namun kenyataannya bahwa masyarakat yang belum memahami
konsep tersebut menjadikan buah bibir di media sosial. Buah bibir tentang Pekerjaan Rumah ( kelas 2)
mengenai konsep perkalian.
Muatan pembelajaran (mupel) matematika menekankan pada kegiatan proses bukan hasil.
Walaupun hasil akhirnya terkadang sama. Penerapan konsep mupel matematika yang salah dapat
menyebabkan kesalahan yang sangat fatal. Misalnya dokter memberikan resep dengan tertulis 3x1,
maksusnya bahwa obat tersebut dimakan pasien dengan jeda 1 pagi hari, 1 siang hari dan 1 malam hari
atau dengan rumus matematika 1 + 1 + 1 yang hasil akhirnya 3. Hal itu berbeda jika konsepnya salah 3 x
1 yang langsung diberikan kepada pasien dengan 1 kali makan, sehingga dapat menyebabkan over dosis.
Proses pembelajaran mengajar (PBM) yang menekankan pada konsep tak luput juga dilengkapi
dengan alat peraga yang konkrit. Alat peraga konkrit diterapkan dalam PBM terutama pada siswa SDyang
berusia 7 – 11tahun yang notabennya masih dalam tahapan ranah konkrit. Sehingga guru harus
menyesuaikan aplikasi alat peraga dengan tahap pekembangan usia anak kelas SD.
Penggunaan Alat Peraga Selastik diperuntukan bagi siswa kelas 2 SD. Alat Peraga Selastik 1
untuk siswa kelas 2 SD dengan materi perkalian bilangan bulat.Implementasi alat peraga dalam PBM tak
harus yang berharga mahal. Namun guru dapat memanfaatkanbahan yang habis pakai. Bahan tersebut
contohnya plastik. Plastik sulit terurai dapat kita manfaatkan salah satunya untuk pembuatan alat peraga.
Untuk itu konsep perkalian dapat ditunjang dengan memanfaatkan alat peraga dari bahan yang habis
pakai.
Untuk itu pentingnya guru mengajarkan konsep dasar perkalian dengan menggunakan alat
peragakonkrit. Berdasaran hal tersebut judul pada inovasi pembelajaran ini adalah penggunaan alat
peragaSelastik untuk meningkatkan pemahaman konsep perkalian.
PEMBAHASAN
Pemahaman menurut KBBI adalah suatu proses untuk memahamkan sesuatu. Sedangkan konsep
adalah suatu pengertian yang diperoleh dari hal abstrak menjadi konkrit. Dengan demikian pemahaman
konsep merupakan suatu proses yang diperoleh untuk memahamkan hal abstrak menjadi konkrit. Konsep
perkalian yaitu pengulangan suatu penjumlahan. Contoh konsep perkalian 3 x 2 berbeda dengan 2x3
walaupun hasilnya sama. Konsep perkalian 3 x 2 = 2 + 2 + 2 = 6 sedangkan konsep perkalian 2 x 3 = 3 +3
= 6. Untuk itu pentingnya pemahaman suatu konsep oleh siswa.
Sedangkan menurut Bloom bahwa pemahaman adalah Tingkat operasional konkrit pada umur 711 tahun Anak telah dapat mengetahui simbol-simbol matematis, tetapi belum dapat menghadapi hal-hal
yang abstrak. Sehingga dalam pemahaman konsep perkalian dibutuhkan alat peraga untuk merangsang
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siswa dalam mengubah hal abstrak menjadi konkrit. Dengan demikian bahwa pentingnya pemahaman
konsep bagi siswa, karena dengan kesalahan konsep pada siswa berdampak negatif pada kehidupan
sehari-hari. Pemahaman konsep tersebut bagis siswa SD sebaiknya menggunakan alat peraga
pembelajaran untuk mendapatkan pemahaman konsep yang maksimal.
Alat peraga Selastik dalam Pembelajaran
Gagne (1978) berpendapat tentang alat peraga merupakan semua jenis komponen yang ada pada
lingkungan siswa sehingga dapat memberikan rangsangan siswa dalam belajar. Alat peraga Selastik
merupakan akronim dari Sedotan Gelas Plastik. Jadi Alat peragaSelastik adalah alat peraga pembelajaran
yang digunakan guru untuk penanaman konsep perkalian yang terbuat dari sedotan gelas plastik.
Alat Peraga Selastik diperuntukan bagi siswa kelas 2 SD dengan materi perkalian dasar. Alat
peraga Selastik dilengkapi dengan lembar kerja siswa sehingga siswa lebih terarah dalam menggunakan
alat peraga tersebut.Penggunaan Alat peragaSelastik dalam pembelajaran yaitu penggunaan alat peraga
yang terbuatdari sedotan gelas plastik untuk menanamkan konsep perkalian.
Adapun langkah kegiatan dalam penggunaan alat peraga selastis antara lain 1) Menyiapkan Alat
dan bahan alatperagaselastik, 2) Membagi kelompok , 3) Setiap tim disedikan 10 cup gelas dan 20
sedotan plastik, 4)Siswa diberi lembar kerja tim, 5)Siswa menyediakan cup gelas sesuai dengan soal dan
memasukkan sedotan sebanyak ke masing-masing cup gelas, kemudian siswa menghitung banyak sedotan
yang ada di cup gelas dan itu merupakan hasilnya, 6)Kemudian siswa menyalin hasilnya ke LK, 7)
Kegiatan tersebut dilakukan sampai soal semua LK terselesaikan.
Alat Peraga Selastik dapat di impelementasikan kedalam pembelajaran pada siswa kelas 2 SD.
Meteri yang dapat diimplementasikan menggunakan Alat Peraga Selastik adalah perkalian. Materi kelas 2
SD terdapat dalam Standar Kompetensi 3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai 2 angka
dan Kompetensi Dasar 3.1 Melakukan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan dua angka.Penggunaan
Alat Peraga Selastik dalam pembelajaran dapat menjadi alat peraga pada materi pemahaman konsep
perkalian bagi siswa SD.
Kerangka Berpikir Proses Perancangan Selastik
Belum memahami konsep perkalian

Penggunaan
Alat Peraga Selastik

Heboh dengan PR Perkalian
siswa kelas 2 SD di Media Sosial
Meningkatnya Pemahaman Konsep
Perkalian Siswa

Gambar 1. Kerangka Berpikir Proses Perancangan Selastik
Kendala, Upaya Dan Hasil Belajar dalam Penggunan Alat Peraga Selastik
Kendala yang dihadapai dalam penggunaan alat peragaSelastik pada kegiatan pembelajaran yaitu
bahwa semua siswa ingin menggunakan alat peraga tersebut secara individual sehingga terjadi kegaduhan
dalam pembelajaran. Namun, dengan strategi pembelajaran yang diterapkan guru tak lama kemudian
kegaduhan tersebut dapat terselesaikan dengan pembentukan tim dalam penggunaan alat peraga selastik.
Di dalam tim tersebut guru menjelaskan bahwa sebuah tim harus kompak dan saling kerjasama serta
penggunaan alat peraga selastik digunakan secara bergantian di dalam anggota tim siswa. Sehingga
penggunan alat peraga selastik dapat efektik untuk digunakan dalam pembelajaran matematika dengan
materi konsep perkalian
Analisis data hasil implementasi dalam pembelajaran dengan menggunakan alat peragaSelastik
untuk meningkatkan pemahaman konsep perkalian adalah sebagai berikut :
a. Nilai Pre tes dan post tes hasil Belajar Siswa
Nilai Pre tes dan post tes hasil Belajar Siswa ―Selastik 1‖ dapat dilihat pada tabel di bawah
ini :
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No

Tabel 3.1 Nilai Pre tes dan post tes hasil Belajar Siswa
Post Tes
Pre Tes
Rentang
Predikat Frekue Prosentase Frekue Prosent
Nilai
nsi
(%)
nsi
ase (%)

1

< 70

Kurang

9

24

-

-

2

≥70 - ≤ 80

Cukup

16

42

10

26

3

>80 - ≤90

8

21

9

24

4

>90 – 100

Baik
sangat
baik

5

13

19

50

38

100

38

100

Jumlah

Berdasarkan tabel diatas bahwa semua siswa dapat memahami konsep perkalian hal itu terlihat
dari hasil belajar siswa. Hasil belajar dengan menggunakan alat peragamenunjukkan hasil yang
memuaskan. Bukti bahwa hasil belajar memuaskan yaitu bahwa siswa memperoleh ketuntasan 100 %
dengan KKM pelajaran matematika adalah 70. Perolehan ketuntasan kelas sebagai siswa yang mendapat
predikat cukup terdapat 10 siswa dengan prosentase 26%, siswa yang mendapat predikat baik terdapat 9
siswa dengan prosentase 24%, sedangkan Siswa yang mendapat predikat sangat baik terdapat 19 siswa
dengan prosentase 50%.
Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran menggunakan alat
peraga selastik dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa dengan materi perkalian.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil karya inovatif pembelajaran antara lain 1) Ide dasar dari
pembuatan alat peraga ―Selastik‖ adalah pentingnya siswa dalam memahami konsep perkalian dengan
alat peraga konkrit. Hal itu dikarenakan bahwa apabila konsep perkalian belum dipahami siswa maka
akan berdampak pada penerapan konsep perkalian dalam kehidupan sehari-hari, 2) Penggunaan Alat
peraga ―Selastik‖ pada peningkatan pemahaman konsep perkalian siswa yang dilihat dari hasil belajar
siswa yang meningkat. Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga ―Selastik‖.
Hasil pre tes dan post tes pada pembelajaran matematika bahwa penggunaan alat peraga ―Selastik‖ pada
siswa kelas 2 SD untuk meningkatkan pemahaman konsep perkalian dasar. Hasil pre test yaitu 9 siswa
atau 24% belum tuntas KKM sedangkan 29 siswa atau 76% sudah tuntas KKM. Hasil belajar siswa
meningkat pada post tes yaitu 38 siswa atau 100% sudah tuntas KKM, artinya seluruh siswa telah
memahami konsep perkalian.
Saran terkait dari hasil karya inovasi yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut: 1) Bagi
guru diharapkan karya inovasi pembelajaran ini dapat menjadi salah satu pilihan alat peraga yang
digunakan guru dalam mengajarkan konsep perkalian, 2) Bagi sekolah diharapkan sekolah dapat
memfasilitasi dan memotivasi guru dalam pembuatan karya inovatif ,sehingga kualitas mengajar guru
lebih meningkat dan berdampak bagi peningkatan kualitas belajar siswa dan 3) Bagi penulis diharapkan
dapat menjadi bahan rujukan penulis untuk memotivasi agar lebih berinovasi dan meningkatkan kualitas
pelayanan dalam pembelajaran bagi siswa.
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PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERFORMAT VIDEO INTERAKTIF UNTUK
PELESTARIAN TEMBANG MACAPAT DI ERA DISRUPSI
(Joko Daryanto)
Joko Daryanto
PGSD FKIP Universitas Sebelas Maret
Email: jokodaryanto@fkip.uns.ac.id
ABSTRAK
Disrupsi merupakan konsekuensi logis dari efek lompatan teknologi digital dan teknologi
informasi yang menghasilkan akses serba cepat. Perubahan akibat teknologi ini pada akhirnya berdampak
semua bidang kehidupan diantaranya adalah pendidikan yang berbasis budaya lokal. Di bidang
pendidikan disrupsi menyebabkan pola interaksi antara guru dan peserta didik mengalami pergeseran. Di
sisi lain budaya lokal, dalam hal ini adalah Tembang Macapat semakin tergerus keberadaannya jika tidak
mengikuti arus perubahan jaman. Dengan demikian diperlukan media pembelajaran yang sesuai dengan
konteks perubahan jaman agar pola interaksi antara guru dan peserta didik serta eksistensi Tembang
Macapat tidak tereduksi. Proses pembelajaran menggunakan media berbasis teknologi digital maupun
teknologi informasi merupakan keniscayaan atau pilihan yang tidak bisa dihindari agar proses
pembelajaran Tembang Macapat berjalan sebagaimana mestinya. Proses pembelajaran yang belum
berjalan maksimal karena media pembelajaran yang tidak sesuai tentu akan menghambat tercapainya
tujuan pembelajaran kesenian, apalagi jika dikaitkan dengan tujuan pembelajaran pendidikan seni yang
tidak sekedar mengembangkan ketrampilan berkesenian melainkan untuk mengintegrasikan aspek-aspek
seni dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini adalah pembentukan sikap mental yang mengarah pada
pembentukan karakter. Media pembelajaran Tembang Macapat berformat video interaktif merupakan
salah satu alternatif media pembelajaran Tembang Macapat, hal ini dikarenakan media ini dapat menarik
peserta didik karena semua indra terlibat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan
video interaktif dapat dikategorikan dalam pembelajaran inovatif dan bersifat konstruktivisme serta
mengarah pada pembelajaran yang bermakna, menjembatani interaksi guru dan peserta didik serta
menjaga eksistensi Tembang Macapat di era disrupsi.
Kata Kunci: media pembelajaran, video interaktif, tembang macapat, disrupsi
PENDAHULUAN
Tembang Macapat merupakan produk budaya orang Jawa masih sampai hidup dan
berkembang di wilayah sebaran kebudayaan Jawa, meskipun tingkat perkembangannya tidak sepesat
tehnologi namun Tembang Macapat masih dihadirkan dalam kehidupan masyarakat terkait dengan
fungsi-fungsi social tertentu, misalnya upacara kelahiran, perkawinan, ataupun mengucap syukur kepada
Tuhan melalui Tembang Macapat. Di berbagai jenjang pendidikan khususnya di wilayah Jawa Tengah
Tembang Macapat masih diajarkan sebagai salah satu materi pelajaran dalam dua bidang studi
yaitu mata pelajaran Bahasa Daerah dan Seni Suara Daerah. Di sisi lain, kemajuan teknologi serta
kecepatan arus perubahan di era disrupsi mengisyaratkan adanya keharusan untuk melakukan tindakan
kreatif yang berbasis pada teknologi digital agar eksistensi Tembang Macapat dapat terjaga
kelestariannya.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 423.5/5/2010 tentang penetapan Bahasa Daerah
sebagai muatan lokal yang wajib diajarkan di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah di
wilayah Jawa Tengah yang menempatkan Tembang Macapat sebagai salah satu pokok bahasan dalam
mata pelajaran Bahasa Daerah tidak akan mencapai hasil maksimal jika tidak disertai dengan tindakan
kreatif menggunakan media pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran Tembang Macapat. Proses
pembelajaran Tembang Macapat tidak dapat mencapai kualitas yang maksimal jika tidak menggunakan
media pembelajaran. Sri Anitah dalam buku Media Pembelajaran (2008: 1) menyatakan bahwa media
berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti sesuatu yang
terletak di tengah dapat diartikan sebagai perantara atau penghubung antara dua pihak, yaitu antara
sumber pesan dengan penerima pesan atau informasi. Dapat dikatakan media pembelajaran merupakan
alat ataupun perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran sebagai perantara antara guru dan
peserta didik. Pesan-pesan dalam pembelajaran dapat tersampaikan melalui media pembelajaran.
Kehadiran media pembelajaran yang dapat memberikan hasil pembelajaran yang berkualitas merupakan
salah satu fungsi media pembelajaran. Keberadaan media pembelajaran memberikan manfaat yang besar
terhadap guru, dengan adanya media pembelajaran maka tugas guru dalam menyampaikan bahan-bahan
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pembelajaran akan lebih mudah sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai (Mulyani Sumantri dan Johar
Permana, 2011: 153).
Beragam alat dan bahan dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Sri Anitah (2008:25-26)
mengelompokkan media pembelajaran menjadi dua bagian yaitu media visual dan media audio.
Media visual merupakan media yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Media ini dapat
ditangkap oleh siswa secara langsung. Sedangkan media audio merupakan jenis media yang didengar.
Indera pendengaran akan menangkap pesan-pesan pembelajaran dengan perantaraan bunyi atau suara.
Media audio visual merupakan media yang tidak hanya dipandang atau diamati tetapi juga dapat
didengar. Media asli dan orang, merupakan benda yang sebenarnya dan media yang membantu
pengalaman nyata peserta didik. Dalam hal ini orang dapat berfungsi sebagai media dalam
pembelajaran (Sri Anitah, et, all dalam Mulyani Sumantri, 2011:158) Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa media pembelajaran diklasifikasikan menjadi empat yaitu, pertama media audio yaitu
media yang dapat dinikmati dengan indera pendengaran yaitu dengan memanfaatkan dari bunyi atau
suara suatu benda, kedua media visual media yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan, ketiga
media audio visual merupakan media yang penyajiannya dapat diamati dan juga didengar oleh indera
pendengar dan penglihatan misalnya televise atau video, media benda asli yaitu media diambil dari
benda itu sendiri dan tidak mengalami perbedaan dalam penyajiannya.
MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO INTERAKTIF
Beragamnya jenis media pembelajaran menyebabkan seorang guru harus memilih media
pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran harus
mempertimbangkan beberapa hal agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Mulyani Sumantri dan
Johar Permana dalam bukunya yang berjudul Strategi Belajar Mengajar (2011: 156) mengungkapkan
prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan suatu media antara lain tujuan pengajaran
dan bahan pengajaran yang akan disampaikan, tingkat perkembangan usia peserta didik, kemampuan guru
dalam menyediakan dan mengaplikasikan dalam proses pembelajaran. Selain itu pertimbangan situasi dan
kondisi atau pada waktu, tempat dan situasi yang tepat serta karakteristik dari media itu sendiri juga harus
dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran.
Media pembelajaran yang digunakan untuk pelestarian Tembang Macapat adalah media
pembelajaran berformat video interaktif. Andi Prastowo dalam bukunya yang berjudul Panduan Kreatif
Membuat Bahan Ajar Inovatif (2014: 300) menyatakan bahwa video merupakan tayangan gambar
bergerak yang disertai dengan suara. Andi Prastowo menekankan bahwa video adalah rekaman gambar
hidup atau dengan kata lain rekaman aktivitas manusia dalam melakukan sesuatu tergantung video apa
yang dimaksud. Video juga termasuk dalam kategori bahan ajar noncetak dan telah lama dipercaya untuk
menjadi media penyampai pembelajaran ke hadapan siswa secara langsung.Media ini juga sering
digunakan di era teknologi seperti saat ini. Sementara itu Arsyad dalam bukunya Media Pembelajaran
(2002) menyatakan bahwa Video interaktif merupakan salah satu media pembelajaran berbasis audio
visual atau bahan ajar yang bisa didengar dan dilihat. Lebih lanjut Arsyad menyatakan materi video
rekaman disajikan dengan pengendalian computer kepada penonton (siswa) yang tidak hanya mendengar
dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan respons yang aktif, dan respons itu yang
menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian (2002: 36). Tentang efektivitas penggunaan video
interaktif dalam pembelajaran Uno dan Lamatenggo dalam bukunya yang berjudul Teknologi
Komunikasi dan Informasi Pembelajaran (2010) menyatakan bahwa video interaktif dapat digunakan
sebagai alat bantu mengajar pada berbagai bidang studi.
Pengembangan media pembelajaran Tembang Macapat berformat video interaktif dibuat
dengan tujuan agar proses pembelajaran Tembang Macapat mendapatkan hasil sesuai dengan harapan,
yaitu siswa dapat menyajikan Tembang Macapat serta mengetahui makna yang terkandung dalam
Tembang Macapat sekaligus menjawab tantangan inovasi pembelajaran di era disrupsi. Media
pembelajaran ini diharapkan dapat membantu guru dalam menyampaikan materi Tembang Macapat
kepada peserta didik. Jika tujuan pembelajaran Tembang Macapat tercapai, maka kelestarian Tembang
Macapat terjaga. Hal ini dikarenakan transfer of knowledge Tembang Macapat dengan media video
interaktif berjalan sebagaimana mestinya.
Video interaktif ini terbagi dalam beberapa track, hal ini dimaksudkan agar guru dapat
dengan mudah menampilkan apa yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi
dalam pembelajaran menjadi pertimbangan video interaktif ini dibagi dalam beberapa track. Situasi dan
kondisi yang dimaksudkan kemampuan peserta didik dalam menangkap materi yang disampikan oleh
guru, sehingga jika guru ingin mengulang pelaksanaan pembelajaran karena beberapa peserta didik
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belum memahami materi yang diajarkan, guru dapat dengan mudah mengulang apa yang belum
dimengerti oleh peserta didik.
Video pembelajaran Tembang Macapat ini dibuat dengan format interaktif, artinya
antara peserta didik dan media pembelajaran didesain agar dapat berinteraksi, sehingga pelaksanaan
pembelajaran dapat berlangsung dalam koridor active learning. Proses pembelajaran aktif diharapkan
dapat memudahkan peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran
Tembang Macapat berlangsung dalam beberapa tahapan, tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam
pembelajaran dituangkan dalam track-track video pembelajaran Tembang Macapat. Tahapan-tahapan
tersebut adalah track grambyangan, track thinthingan, track pembacaan notasi, track pembacaan syair,
dan track pemahaman makna.
a. Grambyangan
Pada track ini disajikan grambyangan, yaitu rangkaian melodi pendek yang dapat memberikan
gambaran kepada penyaji Tembang Macapat tentang laras yang akan disuarakan. Penyajian
grambyangan dimaksudkan agar atmosfer laras yang akan digunakan untuk menyajikan Tembang
Macapat dapat ditangkap oleh penyaji Tembang Macapat. Hal ini dikarenakan dalam tradisi
karawitan terdapat dua laras yaitu laras slendro dan pelog. Apalagi jika sudah memasuki ranah
pathet yang terdapat pada masing-masing laras. Perlu diketahui bahwa pada laras slendro dan pelog
ada pembagian pathet, masing- masing laras memiliki tiga pathet. Pada laras slendro pathet nem,
sanga, dan manyura. Sedangkan pada laras pelog terdapat pathet lima, nem, dan barang. Masingmasing pathet dalam laras slendro maupun pelog memiliki atmosfir yang berbeda sehingga perlu
adanya stimulan agar penyaji Tembang Macapat dapat mengetahui atmosfir yang akan disajikan.
b. Thinthingan
Thinhingan merupakan pintu bagi penyaji Tembang Macapat menyuarakan nada-nada dalam sebuah
tembang. Ricikan gender barung digunakan sebagai acuan untuk menyuarakan nada-nada dalam
sebuah tembang. Wilayah nada yang biasa digunakan dalam Tembang Macapat dapat dilihat pada
gambar di bawah ini.
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Gambar 5.2 Wilayah nada gender barung pelog nem
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Dalam track thinthingan ini nada ditabuh satu per satu dan nada tersebut disuarakan sesuai
dengan tinggi rendah nada yang ditabuh. Oleh karena ambitus suara wanita dan pria yang
berbeda, maka dalam track thinthingan ini juga disajikan suara pria dan wanita.
Membaca notasi
Track ini berisi tayangan pembacaan notasi disertai dengan suara panduan menyuarakan notasi.
Tayangan ini dimaksudkan sebagai media agar peserta didik memahami tinggi rendah sebuah
nada dalam satu tembang. Pembacaan notasi dalam track ini disertai dengan thinthingan agar
peserta didik memiliki acuan dalam menyuarakan tinggi rendah nada .
Membaca syair
Track berikutnya adalah pembacaan syair berdasarkan nada-nada yang telah dibaca pada track
sebelumnya. Pada tahap ini peserta didik belajar menyuarakan syair sesuai dengan tinggi rendah
nada yang telah dipelajari pada track sebelumnya. Pada track ini masih diperdengarkan thinthingan
sebagai acuan menyuarakan Tembang Macapat.
Pemahaman makna
Track ini berisi tayangan video tentang makna yang terkandung dalam Tembang Macapat yang
telah dipelajari pada track sebelumnya. Setalah mempelajari bagaimana menyuarakan Tembang
Macapat, peserta didik juga diberikan pemahaman makna yang terkandung dalam syair Tembang
Macapat yang dipelajari. Sehingga selain mampu menyajikan Tembang Macapat, diharapkan
peserta didik juga mengetahui makna yang terkandung dalam syair Tembang Macapat.

UJI EFEKTIVITAS
Berdasarkan hasil uji efektivitas yang dilakukan oleh Faninda Fitri Rahmawati menggunakan
prosedur one shot case study one shot case study (Cresswel, 2016: 230) yang melibatkan satu kelas
dengan pengukuran tanpa media pembelajaran video interaktif dan dilanjutkan dengan pengukuran
menggunakan media pembelajaran video interaktif dalam dua siklus pada siswa kelas IV SD Negeri
Pleret Kidul Kulon Progo didapatkan hasil pemahaman makna Tembang Macapat kelas IV SD Negeri
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Pleret Kidul mengalami peningkatan. Pada kondisi awal hanya mencapai nilai rata-rata 63,2 dengan
persentase ketuntasan klasikal sebesar 40% (10 siswa). Pada siklus I nilai rata-rata pemahaman makna
Tembang Macapat siswa sebesar 72,56 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 60% (15 siswa).
Kemudian pada siklus II nilai rata-rata pemahaman makna Tembang Macapat siswa sebesar 80,12
dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 92% (23 siswa). Dengan demikian, secara klasikal
pembelajaran yang dilaksanakan telah mencapai ketuntasan belajar yang ditargetkan. Berdasarkan hasil
observasi pemahaman makna Tembang Macapat siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I
menunjukkan rata-rata sebesar 3 kemudian pada siklus II meningkat menjadi 3,67 sehingga
termasuk ke dalam kategori sangat baik.
KESIMPULAN
Penggunaan media pembelajaran Tembang Macapat berformat video interaktif memberikan
gambaran nyata bahwa keberhasilan peningkatan pemahaman makna Tembang Macapat dan
peningkatan kualitas proses pembelajaran dipengaruhi oleh penggunaan media pembelajaran yang
sesuai. Dengan kata lain dari hasil uji efektivitas dapat diketahui bahwa media video interaktif efektif
diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman Tembang Macapat. Di sisi lain,
meningkatnya pemahaman siswa terhadap Tembang Macapat berimplikasi pada keberhasilan upaya
transfer of knowledge dari guru kepada siswa, sehingga perlu dikembangkan media-media
pembelajaran yang berbasis teknologi digital sebagai upaya pelestarian buda ya lokal di era disrupsi.
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EXTENDING (CORE) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENERAPAN KONSEP
PESAWAT SEDERHANA
(Peduk Rintayati)
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan penerapan konsep pesawat sederhana
melalui pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) pada siswa kelas V SD.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus, setiap siklus terdiri dari
dua kali pertemuan. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan,
dan refleksi. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD berjumlah 27 siswa. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Uji validitas data
menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber. Analisis data penelitian ini menggunakan model
Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan
keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model CORE dapat meningkatkan
kemampuan penerapan pesawat sederhana pada siswa kelas V SD.
Kata Kunci : kemampuan penerapan, pesawat sederhana, Connecting, Organizing, Reflecting, Extending
(CORE)
PENDAHULUAN
IPA merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar
manusia. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains dalam arti sempit yang diungkapkan oleh Samatowa
(2010: 1) mencakup disiplin ilmu dari physical sciences dan life sciences. Physical sciences meliputi
ilmu-ilmu astronomi, kimia, geologi, mineralogi, meteorologi, dan fisika, sedangkan life sciences
meliputi biologi (anatomi, fisiologi, zoologi, citologi, dan seterusnya). Samatowa juga berkesimpulan
bahwa sains adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai objek dan menggunakan metode ilmiah.
Berdasarkan Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan
dasar dan menengah akan terlihat bahwa pembelajaran IPA di sekolah dasar sesungguhnya tidak hanya
sebatas teori saja tetapi melibatkan kegiatan praktikum atau eksperimen. Kegiatan eksperimen ini
bertujuan untuk meyakinkan siswa terhadap konsep yang telah diperolehnya dan mampu menerapkan
konsep tersebut dalam kehidupan sehari- hari. Selain itu, kegiatan eksperimen membuat siswa
belajar secara langsung sehingga siswa akan mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna.
Ruang lingkup pembelajaran IPA di SD meliputi beberapa aspek yang dimuat dalam Standar Isi
Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 antara lain, yaitu (1) makhluk hidup dan proses kehidupan; (2)
benda/ materi, sifat-sifat dan kegunaannya; (3) energi dan perubahannya; (4) bumi dan alam semesta.
Ruang lingkup energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya dan pesawat
sederhana. Materi pesawat sederhana ditempatkan pada pelajaran IPA kelas V semester II.
Pesawat adalah alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat ada yang rumit dan
ada yang sederhana (Azmiyawati, 2008: 98). Pesawat rumit tersusun atas pesawat-pesawat sederhana.
Jadi, pesawat sederhana merupakan alat yang dapat digunakan untuk membantu meringankan atau
mempermudah pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan konsep pesawat sederhana itu
penting mengingat kegunaan pesawat sederhana itu sendiri untuk meringankan pekerjaan manusia.
Pesawat sederhana ada beberapa jenis, yaitu tuas/ pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos.
Penggunaan pesawat sederhana seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang
konsep dari penerapan pesawat sederhana sering kurang dikuasai siswa kelas V. Kurangnya penguasaan
konsep inilah yang dapat menyebabkan hasil belajar materi ini belum memuaskan.
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kurangnya kemampuan menerapkan konsep tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu: (1) Guru masih mengajar secara konvensional dan belum
menggunakan model serta media pembelajaran yang inovatif; (2) Kurangnya kegiatan praktikum atau
percobaan yang dilakukan oleh siswa, kegiatan siswa hanya sebatas membaca dan memperhatikan
penjelasan dari guru, sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran.
Hasil wawancara dengan guru dan siswa menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan
belum memberikan pengalaman langsung kepada siswa sehingga pembelajaran kurang bermakna. Guru
belum menerapkan model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Alasan guru
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belum menerapkan inovasi pembelajaran karena sudah terbiasa menggunakan metode pembelajaran yang
diterapkan saat ini. Adapun siswa merasa pembelajaran yang dilaksanakan kurang menarik karena tidak
ada praktikum dan penggunaan media pembelajaran serta suasana belajar yang membosankan.
Hasil uji pra tindakan menunjukkan bahwa masih banyak siswa mendapatkan nilai di bawah Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM). Uji pra tindakan difokuskan pada indikator bahwa siswa dapat
mengidentifikasi berbagai jenis pesawat sederhana, mengklasifikasikan berbagai alat rumah tangga yang
termasuk dalam pesawat sederhana, serta mengidentifikasi kegiatan yang menggunakan pesawat
sederhana. Berdasarkan uji pra tindakan diperoleh hasil bahwa nilai penerapan konsep pesawat sederhana
dari 20 siswa hanya 6 siswa yang nilainya mencapai KKM dengan persentase ketuntasan klasikal 30%.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya upaya yang dilakukan agar pembelajaran
IPA dapat lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Salah satu upaya yang saya lakukan adalah dengan
menggunakan model pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE). Ngalimun
(2014:238) menyatakan bahwa model pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending
(CORE) sintaknya adalah (C) koneksi informasi lama-baru dan antar konsep, (O) organisasi ide
untuk memahami materi. (R) memikirkan kembali, mendalami, dan menggali, (E) mengembangkan,
memperluas, menggunakan dan menemukan.
Curwen, Miller, White-Simith dan Calfee (2010: 133) berpendapat bahwa model CORE
menggabungkan empat elemen penting kontrutivisme yaitu menghubungkan pengetahuan siswa,
mengatur konsep baru siswa, memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan strategi dan
memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperluas pembelajaran. Sejalan dengan itu, Siswanto dan
Ariani (2016: 53) juga menjelaskan bahwa model pembelajaran CORE yaitu model pembelajaran yang
mencakup empat aspek kegiatan yaitu Connecting, Organizing, Reflecting, Extending. Siswanto dan
Ariani (2016: 53) mengungkapkan model pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending
(CORE) memiliki beberapa keunggulan meliputi: (1) Siswa aktif dalam belajar, (2) Melatih daya ingat
siswa terhadap suatu masalah, (3) Melatih daya pikir kritis terhadap suatu masalah, (4) Memberikan
pengalaman belajar kepada siswa, karena siswa banyak berperan aktif dalam pembelajaran sehingga
pembelajaran menjadi bermakna.
METODE
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus, setiap siklus terdiri dari
dua kali pertemuan. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan,
dan refleksi. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas V di salah satu SD di Surakarta dengan jumlah 27
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, tes, dan
dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber, uji validitas dan
reliabilitas pada instrumen atau butir soal. Analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan
Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Belum memuaskannya kemampuan penerapan konsep pesawat sederhana pada siswa kelas V di
salah satu SD di Kota Surakarta dapat dilihat berdasarkan nilai rata-rata peserta didik yaitu 58,15. Data
tersebut tergolong dalam kategori rendah, karena Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang harus
didicapai peserta didik adalah ≥70. Dalam pembelajaran ini terdapat 9 dari 27 peserta didik yang nilainya
memenuhi KKM atau 33,3%. Dan nilai yang belum mencapai KKM ada 18 peserta didik atau 66,7%.
Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran oleh guru masih kurang berhasil dalam
melaksanakan pembelajaran tentang pesawat sederhana.
Berikut ini adalah grafik 1, yang merupakan skor kemampuan penerapan konsep pesawat sederhana
sebelum diterapkannya model pembelajaran CORE. Selanjutnya, hasil observasi dan wawancara dengan
guru sebelum tindakan diperoleh informasi bahwa pembelajaran IPA di SD tersebut masih teacher
centered. Proses pembelajaran belum memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi peserta didik
untuk mengkonstruksi pengetahuannya secara mandiri. Proses pembelajaran didominasi dengan metode
ceramah dan belum menggunakan media. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang
bermakna, sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep perubahan lingkungan
fisik ini.
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Gambar 1 Grafik Distribusi Frekuensi Skor Kemampuan Penerapan Konsep Pesawat Sederhana pada
Kondisi Awal
Adapun hasil tes kemampuan penerapan konsep pesawat sederhana pada siklus I sebagai berikut.

Gambar 2. Grafik Distribusi Frekuensi Kemampuan Penerapan Konsep Pesawat Sederhana
pada Siklus I
Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang nilai pemahaman konsep
perubahan lingkungan fisik mencapai KKM, yaitu ≥70 ada 15 peserta didik atau 55,56% dari jumlah
seluruh peserta didik. Sedangkan nilai yang belum mencapai KKM ada 12 peserta didik atau 44,44%.
Selain itu, hasil observasi kinerja guru, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan proses
pembelajaran IPA materi pesawat sederhana dengan menggunakan model CORE pada siklus I telah
dilaksanakan dengan baik oleh guru namun perlu ditingkatkan lagi. Pada aspek membuka pelajaran guru
sudah melakukan dengan baik. Terkadang guru lupa untuk memberikan motivasi untuk peserta didik,
padahal motivasi tersebut sangat berguna agar dalam pembelajaran siswa merasa tertantang, aktif serta
semangat untuk belajar.
Belum tercapainya indikator kinerja penelitian disebabkan karena beberapa faktor diantaranya
berasal dari peserta didik, misalnya peserta didik yang belum fokus dalam mengikuti pembelajaran, ada
beberapa peserta didik yang membuat gaduh atau keramaian di dalam kelas sehingga mengganggu peserta
didik yang lainnya dan keantusiasan untuk belajar hilang. Peserta didik belum memiliki keberanian untuk
mengungkapkan pendapatnya, dan kurangnya tanggung jawab peserta didik akan tugas yang diberikan
oleh guru. Hal tersebut akan diupayakan untuk ditingkatkan lagi pada siklus II agar pembelajaran berjalan
lancar dan memperoleh hasil yang memuaskan.
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Selanjutnya hasil tes kemampuan penerapan konsep pesawat sederhana dengan pembelajaran CORE
disajikan berupa grafik 3 frekuensi nilai kemampuan penerapan konsep pesawat sederhana.
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Gambar 3. Grafik Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Penerapan Konsep Pesawat
Sederhana pada Siklus II
Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang nilai pemahaman
konsep perubahan lingkungan fisik mencapai KKM, yaitu ≥70 ada 21 peserta didik atau 77,8% dari
jumlah seluruh peserta didik. Sedangkan nilai yang belum mencapai KKM ada 6 peserta didik atau
22,22%.
Berdasarkan hasil observasi kinerja guru, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan proses
pembelajaran IPA materi pesawat sederhna dengan menerapkan model CORE pada siklus II telah
dilaksanakan dengan baik oleh guru. Siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I karena indikator
kinerja penelitian belum berhasil tercapai. Siklus II dilaksanakan dengan perbaikan-perbaikan
berdasarkan hasil refleksi pada siklus I. Perbaikan-perbaikan tersebut yaitu penggunaan media yang lebih
interaktif yaitu seperti video perubahan lingkungan fisik. Selain itu juga menggunakan media yang
bervariasi yaitu dengan gambar, slide powerpoint untuk menunjang pembelajaran pada siklus II.
Adapun perbandingan nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal setiap siklus dapat dilihat dalam bentuk
grafik yang dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.
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Gambar 4 Perbandingan Nilai Rata-Rata dan Ketuntasan Klasikal Setiap Siklus
Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model
CORE mampu mendorong peserta didik berperan aktif dan dapat memecahkan permasalahan dalam
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pembelajaran pesawat sederhana. Kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan bagi peserta didik
untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar yang bermakna. Pengalaman
belajar yang bermakna melalui proses pembelajaran yang lebih berkualitas dan penggunaan media yang
bervariasi akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai materi yang dikaji dalam
pembelajaran.
Peningkatan kualitas pembelajaran terlihat dari hasil observasi kinerja guru pada siklus I
memperoleh skor 3,09 dengan kategori baik meskipun belum optimal. Terdapat beberapa kelemahan dan
kekurangan pada beberapa aspek kinerja guru yang menyebabkan hasil tindakan pada siklus I belum
optimal, sehingga indikator kinerja penelitian yang telah ditetapkan yaitu 75% atau sekitar 20 peserta
didik mencapai KKM belum tercapai. Persentase ketuntasan pada siklus I baru mencapai 55,56% atau 15
peserta didik yang tuntas dari 27 peserta didik.
Peningkatan nilai rata-rata dan persentase ketuntasan klasikal terjadi pada setiap siklus.
Peningkatan nilai rata-rata pemahaman konsep perubahan lingkungan fisik pada pratindakan ke siklus I
yaitu sebesar 10,27. Peningkatan tersebut dilihat dari nilai rata-rata kemampuan penerapan konsep
pesawat sederhana pada pratindakan sebesar 58,15 dan pada siklus I sebesar 68,42. Peningkatan nilai ratarata pemahaman konsep perubahan lingkungan fisik pada siklus I ke siklus II sebesar 8,25 dari siklus I
sebesar 68,42 menjadi 76,75 pada siklus II. Peningkatan persentase ketuntasan klasikal pratindakan ke
siklus I sebesar 22,26%, dari pratindakan yaitu 33,3% meningkat menjadi 55,56% pada siklus I.
peningkatan persentase ketuntasan klasikal pada siklus I ke siklus II sebesar 22,24%, dari siklus I sebesar
55,56% meningkat menjadi 77,8% pada siklus II.
Hasil penelitian ini sesuai dengan Shoimin (2014: 37) yang menjelaskan bahwa model
pembelajaran CORE dapat mengembangkan dan melatih daya ingat siswa tentang suatu konsep
dalam materi pembelajaran serta mengembangkan daya berpikir kritis sekaligus mengembangkan
keterampilan pemecahan suatu masalah. Sejalan dengan itu Siswanto dan Ariani (2016: 53) menjelaskan
bahwa model pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) dapat melatih daya
ingat siswa terhadap suatu masalah dan melatih daya pikir kritis terhadap suatu masalah.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kemampuan penerapan
konsep pesawat sederhana pada pratindakan sebesar 58,15. Kemudian meningkat pada siklus I nilai ratarata pemahaman konsep perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan sebesar 68,42 dan
pada siklus II meningkat menjadi 77,8. Sebelum dilaksanakan tindakan, siswa yang memperoleh nilai
diatas KKM sebanyak 9 siswa (33,3%), pada siklus I meningkat menjadi 15 siswa (55,56%), dan pada
siklus II meningkat lagi menjadi 21 siswa (77,8%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
penerapan model Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) dapat meningkatkan
kemampuan penerapan konsep pesawat sederhana pada siswa kelas V SD.
DAFTAR PUSTAKA
Azmiyawati, Choiril. 2008. IPA Salingtemas Untuk Kelas V SD/MI. (Jakarta: Pusat. Perbukuan
Depdiknas).
Curwen, M. S. (2010). Increasing Theacher'Higher Learning during Content Area Literacy Instruction:
Findings from the Read-Write Cycle Project Isssuses in Theacher Education , 19 (2), 127- 149.
Ngalimun. (2012). Strategi dan Model Pembelajaran. Banjarmasin: Aswaja Pressindo.
Samatowa, U. (2010). Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Jakarta Barat: PT Indeks.
Shoimin, A. (2014). 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013. Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media.
Siswanto, W. (2016). Model Pemblajaran Menulis Cerita Buku Panduan untuk Guru Ketika Mengajar
Menulis Cerita. Bandung: PT Refika Aditama.
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ABSTRAK
Pentingnya penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang siswa berpikir kritis di
SD Kecamatan Karanganyar. Ini menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan
pemikiran kritis yang lebih spesifik pada siswa tingkat sekolah dasar. Saat ini, proses pembelajaran dinilai
sebagai metode berpikir non-kritis bagi siswa. Analisispemikiran kritis dilakukan terhadap 156 siswa.
Proses Analisis ini diukur dengan indikator interpretasi, analisis, evaluasi, penjelasan, dan kesimpulan.
Hasilnya menunjukkan keterampilan siswa dalam interpretasi, analisis, penjelasan, dan kesimpulan pada
tingkat tinggi padahal perlu diciptakan proses belajar berpikir kritis siswa untuk melakukan evaluasi pada
tingkat dasar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis khususnya aspek pemecahan masalah
siswa.
Kata Kunci: Kemampauan Berpikir Kritis, Quantum Learning, Problems
PENDAHULUAN
Manusia memegang pendidikan untuk mengembangkan semua kemanusiaan mereka ke tujuan
positif. Oleh pendidikan, mereka akan meraih yang lebih baik. Manusia adalah satu-satunya makhluk
yang harus dididik. Oleh pendidikan yang kita maksud khusus perawatan (maintenance, support), disiplin
(training) dan instruksi, bersama dengan formasi (Kant, 2007).Quantum Learning merupakan salah satu
model pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Keaktifan siswa dalam hal ini dilakukan dengan senang,
nyaman, mudah serta dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Penelitian Gunarhadi (2014) dengan hasil
penelitian bahwa temuan Uji-t menunjukkan bahwa strategi pengajaran quantum memiliki dampak yang
lebih baik terhadap prestasi belajar di sekolah. Penelitian dari Andrew W Davis (2012) menyatakan
bahwa pembelajaran dengan Quantum Learning mampu menciptakan suasana belajar yang
menyenangkan sehingga berdampak pada perolehan nilai. Quantum Learning kurang mengkonstruksi
pemikiran siswa dikarenakan proses pembelajaran hanya berlangsung secara menyenangkan tetapi kurang
efektif dalam menanamkan konsep dalam diri siswa dan membutuhkan pengalaman yang nyata serta
waktu yang lama dalam memberikan motivasi.
Nurzaman (2017) menyatakan bahwa melalui penggunaan masalah dalam kehidupan nyata
sebagai sesuatu yang bisa dipelajari siswa untuk berlatih dan memperbaiki kemampuan berpikir kritis dan
pemecahan masalah untuk membantu siswa mencapai keterampilannya. Pemecahan masalah juga
merupakan kebutuhan belajar sosial dan emosional (Tarik, 2012). Pembelajaran melalui masalah dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kritis (Benzer,2013). Ada banyak definisi pemikiran kritis (misalnya
Brookfield, 1987; Kurnaz, 2014, Lipman, 1988; Meyers, 1986). Robert Ennis (1985, hal 45)
mendefinisikan pemikiran kritis, pemikiran yang masuk akal dan reflektif berfokus pada penentuan apa
yang harus dipercaya atau harus dilakukan '. Sternberg (1986, hal 3) mendefinisikan istilah sebagai,
proses mental, strategi, dan representasi yang digunakan orang untuk memecahkan masalah, membuat
keputusan, dan mempelajari konsep baru '. Meskipun ada banyak definisi istilah yang berbeda, pemikiran
kritis dan komponennya tidak diidentifikasi sampai tahun 1990 oleh sekelompok ilmuwan yang
bergabung dengan Panel Dephi yang dikelola oleh Facione di Amerika Serikat (Facione, 1990). Dalam
Laporan Dephi, pemikiran kritis didefinisikan sebagai, penilaian mandiri yang menghasilkan interpretasi,
analisis, evaluasi, dan kesimpulan, serta penjelasan tentang pertimbangan evolusioner, konseptual,
metodologis, kriteria, atau kontekstual yang mendasari penilaian tersebut berdasarkan ' (Facione, 2013,
hal 4). Ennis (1995) shared six basic elements of critical thinking through approaching FRISCO (Focus,
Reason, Inference, Situation, Clarity, and Overview). First step of critical thinking according to Ennis are:
1. Focus
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Introducing some situations, we must understand about what to discuss, main point, issue, what
to ask or what to say. To hold it, we must focus on it because if we do not, we will waste the time. Ennis
define it as”the focus is ordinarily the conclusion”.
2. Reasons
Supporting the conclusion, we must have supporting reasons and decide the acceptable reasons.
This is accomplished before we value the argument.
3. Inference
Assessing the inference is different to assessing reason. We must assess the acceptable and
sufficient to make a decision. Yet, inference gets ambiguity, more than one meaning, as Ennis
said”Sometimes the word inference is used to mean conclusion, so that the conclusion of an argument
would then bean inference”.
4. Situation
When thinking focuses on trust and takes a decision, needs to supporting situation that includes
involving other people, other side. Environment is in it, both physical and social environment. It is not
only thinking activity but also the meaning of what to hold and to assess by the thinker.
5. Clarity
The most important thing in our writing and speech is clarity of what we said. We must
understand what to say and the other people understand to what we say. By delivering clear and explicit
message we will avoid ambiguity. And clarity is the most important element in FRISCO
6. Overview
In the overview, the thinker verifies about what to think.
Meski mengajarkan pemikiran kritis tidak menjamin kondisi kehidupan yang lebih baik untuk
kehidupan siswa di masa depan, tapi melalui pemikiran kritis dapat melatih siswa untuk untuk membuat
keputusan yang mempengaruhi masa depan Membuat keputusan yang akurat tentang kehidupan mereka
mungkin membuatmereka lebih mandiri. Mengajarkan pemikiran kritis membutuhkan waktu dan usaha,
dan mengetahui kebutuhan siswa.Gaya belajar membuat pengajaran berpikir kritis menjadi lebih mudah
(Rayneri, Gerber & Wiley, 2006).Selanjutnya, mengetahui Gaya belajar siswa dan pengajaran guru perlu
ada keterlibatan dari subjek (Boydak, 2008; Rudd & Baker, 2000).
Kemampuan berpikir kritis melibatkan proses pemecahan masalah yang telah menjadi tema
utama dalam penelitian dan kurikulum seluruh dunia (Torner, Schoenfeld, & Reiss, 2007). Aktivitas
pemecahan masalah membutuhkan kesabaran, tetapi aktivitas ini memungkinkan untuk bekerja secara
sistematis dan jika seseorang bekerja secara perlahan banyak yang dapat berhasil. Selain itu, pemecahan
masalah tidak harus merupakan aktivitas yang sulit atau tidak semua aktivitas yang sulit merupakan
pemecahan masalah.Ini menunjukkan bahwa aktivitas pemecahan masalah dapat diberikan untuk semua
siswa dan seharusnya diberikan untuk semua siswa. (Arcavi & Friedlander, 2007).
METODE
Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan atau menjelaskan
objek yang diteliti. Pengambilan data menggunakan uji coba berpikir kritis tentang aktivitas belajar
berdasarkan indikator penafsiran, analisis, penjelasan, evaluasi, dan kesimpulan. Instrumen yang
digunakan tersusun melalui penyampaian skor deviasi 1 - 5, detilnya sebagai berikut:
Tabel 1. Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar
Skill Type
Score
Criteria
Penafsiran
Analisis,
4,5: High
Penjelasan
1-5
Evaluasi,.
2,3: Medium
Kesimpulan
1 : Low
Berdasarkan tabel diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis memiliki beberapa tipe
kemampuan dari penafsiran, analisis, penjelasan, evaluasi, dan kesimpulan dengan skor 1 -5. Ketentuan
adalah 4,5: Tinggi 2,3: Standar, 1 : Rendah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Skor yang lebih tinggi disampaikan kepada siswa, semakin tinggi persepsi siswa terhadap
keterampilan berpikir kritis yang mereka miliki. Populasi penelitian adalah siswa kelas V SD Kecamatan
Karanganyar dengan jumlah 156 siswa. Berikut ini dipaparkan tingkat kemampuan berpikir kritis pada
siswa di sekolah akreditasi A dan B.
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Skill Type
Penafsiran
Analisis,
Penjelasan
Evaluasi,.
Kesimpulan

Tabel 2. Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Sekolah Akreditasi
Sekolah Akreditasi
Criteria
Sekolah
A
Akreditasi B
4
High
4
4
High
3
3
Medium
3
4
High
3
4
High
4

Criteria
High
Medium
Medium
Medium
High

Di tabel 2 yang membedakan pemikiran kritis di sekolah akreditasi A dan B , dijelaskan bahwa
sekolah yang bmemiliki akreditasi Amendapat nilai tinggi dan sekolah dengan akreditasi B mendapat
nilai medium Pada skill lainnya keduanya mendapat nilai yang sama, skor tinggi. Tabel menunjukkan
bahwa rata-rata keterampilan siswa memiliki interpretasi yang tinggi. Interpretasi keterampilan adalah
keterampilan transfer informasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya; parafrase, menggambarkan,
menerjemahkan; dan klarifikasi (Anderson, Krathwohl, 2010). Mengukur jenis keterampilan ini, kita
perlu dua tes deskripsi harus dilakukan oleh para siswa. Pertama, siswa harus menafsirkan soal yang
aplikatif baik dengan atau tanpa ilustrasi. Dalam jenis keterampilan ini, mereka bisa menafsirkan ilustrasi
dan Beri alasan tentang pilihan jawaban mereka. Keterampilan rata-rata siswa dalam analisis tinggi.
Analisis adalah aktivitas yang melibatkan fragmentasi proses materi pelajaran ke sub kecil dan tentukan
bagaimana korelasi antara sub dan setiap sub dan semua struktur Menganalisis melibatkan proses kognitif
untuk membedakan, mengatur, dan mendistribusikan (Anderson; Krathwohl, 2010). Mengukur
keterampilan analisis, para siswa diminta untuk menggumpalkannya beberapa kegiatan yang melibatkan
analisis permasalahan. Ketrampilan berpikir kritis yang ketiga adalah evaluasi. Dalam keterampilan
seperti ini, keterampilan rata-rata Siswa sedang sedang.
Evaluasi adalah pengambilan keputusanketerampilan berdasarkan kriteria dan standar
(Anderson; Krathwohl, 2010). Dalam jenis keterampilan ini, kita perlu Dua tes harus dilakukan pada
siswa. Tes pertama, mereka diminta berbagi pendapat solusi dari permasalahan yang disampaikan dan
pencegahan yang dilakukan disertai dengan alasan yang logis dan ilmiah. Tes kedua adalah tentang
aplikasi pembelajaran tematik di sekolah. Untuk tes kedua, mayoritas, siswa bisa menjawabnya karena
sangat kontekstual karena aplikasi permasalahan sesuai dengan lingkungan mereka. Keempat
keterampilan berpikir kritis adalah penjelasan. Ini menjelaskan tentang alasan terjadinya suatu hal dapat
terjadi, sedangkan untuk memecahkan masalah, para siswa diminta untuk mendiagnosa
kesalahannyasistem multifungsi (Anderson; Krathwohl, 2010). Dalam jenis keterampilan ini, para siswa
harus menjelaskannya dengan jelas. Keterampilan kelima berpikir kritis adalah inferensi. Ini adalah
kesimpulan yang dicapai atas dasarpengetahuan atau fakta dan menemukan proses sistem contoh
(Anderson; Krathwohl, 2010). MengukurKetrampilan siswa dalam kesimpulan, guru tersebut menyajikan
beberapa ilustrasi tentang siswa yang makan makanan basi dan pedas selama berkali-kali sehingga
perutnya sakit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, para siswa diminta untuk mendefinisikan pencegahan
penyakit. Sekalipun mayoritas keterampilan siswa dalam inferensi tinggi, namun beberapa siswa
pencegahan dengan hanya beberapa patah kata saja.
KESIMPULAN
Kemampuan Berpikir Kritis adalah keterampilan berpikir manusia dengan argumen tepercaya.
Oleh karena itu, sudahmenjadi tanggung jawab guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis
siswa dalam pembelajaran tematik. Guru harus mengidentifikasi beberapa keterampilan dasar dalam
belajar dan mengajarkan sistem yang tepat kepada siswa-siswa untuk menerapkannya dalam situasi nyata.
Dengan pemikiran kritis, siswa memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah kehidupan sosial dan
kehidupan sehari-hari mereka.
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ABSTRAK
Proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah kebanyakan masih berorientasi pada bagaimana siswa
supaya tahu materi pada saat ujian sehingga kurang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam
pembelajaran konsekuensi siswa hanya bisa menghapal materi pelajaran. Padahal saat ini sumber belajar
tidak hanya dari guru saja. Model pembelajaran problem posing dan problem solving merupakan salah
satu model pembelajaran dengan sintaks yang mengharuskan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.
Selain itu, model pembelajaran tersebut dapat diintegrasikan dengan augmented reality sehingga semakin
membuat siswa lebih termotivasi dan mudah memahami materi karena augmented reality melibatkan
siswa belajar secara aktif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengaruh model
pembelajaran problem posing dan problem solving berbantuan augmented reality terhadap hasil belajar
siswa ditinjau dari motivasi belajar siswa. Metode penelitian ini menggunakan kajian literatur dan
editorial artikel lebih dari lima puluh artikel yang relevan kemudian merangkum penelitian serta
menyarankan penelitian untuk pembuktian lebih lanjut. Hasil kajian dan editorial penelitian menunjukkan
bahwa model pembelajaran problem posing dan problem solving dapat meningkatkan keaktifan siswa
dalam belajar yang hal tersebut berdampak terhadap hasil belajar siswa. Demikian juga augmented reality
dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar siswa
selama pembelajaran, sehingga disarankan kepada stakeholder khusus guru di sekolah supaya menerapkan
model pembelajaran dan media yang dimaksud untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kata kunci: problem posing; problem solving; motivasi belajar; augmented reality; hasil belajar
PENDAHULUAN
Kemajuan perkembangan teknologi yang cepat membuat perubahan di berbagai sektor termasuk
dalam proses penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Pada saat ini rata-rata peserta didik memiliki alat
komunikasi bahkan peserta didik lebih mahir dalam menggunakan alat komunikasi terbaru dibandingkan
para guru. Intensitas peserta didik dalam menggunakan alat komunikasi juga lebih tinggi dibandingkan
para tenaga pengajar. Hal ini dapat membuat peserta didik semakin ketergantungan mengetik pertanyaan
terhadap alat komunikasi gadget atau tablet yang dilengkapi aplikasi tercanggih seperti, Google dalam
bertanya dibandingkan terhadap guru sendiri. Ditambah lagi cara mengajar guru yang mengandalkan
metode ceramah membuat siswa merasa bosan dan kurang termotivasi dalam mengikuti materi pelajaran.
Hasil observasi di SMA se-Kota Surakarta menunjukkan bahwa guru mata pelajaran ekonomi di sekolah
masih jarang menggunakan bantuan media dalam pembelajaran dan rata-rata guru yang diwawancarai
mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memaksimalkan teknologi sehingga
membuat guru hanya mengandalkan metode ceramah dalam mengajar bab demi bab pelajaran.
Pada beberapa tahun terakhir pemerintah membuat kebijakan dalam penyelenggaraan ujian
nasional menggunakan media berbantuan komputer. Namun, dalam proses pembelajaran siswa belum
dibiasakan dalam menggunakan teknologi atau komputer dalam pembelajaran di kelas. Ditambah lagi
akses internet di beberapa sekolah negeri maupun swasta masih terbatas, tapi pemerintah pusat menuntut
seluruh sekolah untuk pelaksanaan proses pembelajaran tetap mengikuti perkembangan jaman yang
menuntut penggunaan teknologi dalam setiap aspek pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah
pendekatan atau model pembelajaran yang dapat mendekatkan siswa dalam menggunakan teknologi di
sisi lain dapat meminimalkan rasa bosan siswa dan meningkatkan motivasi belajar siswa yang diharapkan
akan bermuara pada peningkatan hasil belajar siswa.
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Untuk memperbaiki kondisi keadaan pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat
terhadap siswa dibutuhkan, model, metode dan media yang bisa mengakomodir. Salah satu model
pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran adalah model
pembelajaran problem posing dan problem solving. Zuya (2017) mengungkapkan bahwa problem posing
berpengaruh terhadap hasil belajar, sikap, kemampuan siswa dalam pembelajaran. Gregg (2007)
mengungkapkan bahwa problem posing sangat berguna untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam
proses pembelajaran. Penerapan problem posing menjadikan peserta didik lebih aktif dan kreatif, yang
akan terlihat dari kemampuan peserta didik membuat soal atau membuat masalah untuk diajukan dan
diselesaikan sehingga kegiatan tersebut menjadi sebuah rangsangan bagi peserta didik yang akan
bermuara pada peningkatan motivasi dan hasil belajar. Murray, Oliver dan Human (1998) menjelaskan
bahwa pembelajaran dengan problem solving merupakan suatu pembelajaran yang menghadirkan sebuah
permasalahan sebagai bahan diskusi atau kajian.
Armagan, Sagir dan Celik (2009) menjelaskan bahwa peserta didik yang mengikuti
pembelajaran dengan problem solving lebih baik prestasi belajarnya dibandingkan dengan peserta didik
yang mengikuti pembelajaran secara konvensional. Dengan menggunakan problem solving hasil belajar
peserta didik semakin meningkat. Hasil penelitian Kilic (2017) menunjukkan bahwa pembelajaran
menggunakan problem solving dapat membantu siswa dalam memecahkan pertanyaan yang diberikan
oleh guru dengan cara berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Cai dan Jiang (2016) di China dan USA
mengungkapkan bahwa problem posing cocok diterapkan dalam pembelajaran meskipun di negara yang
berbeda dengan materi yang sama. Sejalan dengan hal tersebut, Kadir, Adelina, dan Fatma (2018)
mengungkapkan bahwa hasil pembelajaran lebih baik dan efektif ketika menggunakan model
pembelajaran problem posing dibandingkan dengan strategi pembelajaran konvensional. Xie dan
Masingila (2017) mengungkapkan bahwa problem posing berkontribusi terhadap problem solving dalam
pembelajaran sehingga mendukung siswa dalam pemecahan masalah lebih terarah dan rasional.
Proses pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif menjadi salah satu alternatif untuk
meningkatkan hasil belajar siswa. Maat (2016) mengungkapkan bahwa dengan menggunakan model
pembelajaran problem posing siswa bisa menjawab lebih banyak soal dengan tepat dibandingkan hanya
menggunakan model pembelajaran ceramah, karena dengan model problem posing siswa lebih aktif
dalam berdiskusi dengan teman yang lebih paham sehingga arus informasi penjelasan tidak hanya
bersumber dari guru saja. Sejalan dengan hal tersebut, Vionita dan Purboningsih (2017) mengungkapkan
bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada periode kedua setelah menggunakan model
pembelajaran problem posing dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, siswa juga semakin tertarik dalam
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan model pembelajaran problem posing.
Untuk mendukung proses pembelajaran menggunakan model problem posing dan problem
solving diperlukan sebuah media untuk lebih menarik perhatian siswa dalam belajar, sehingga diharapkan
siswa akan lebih aktif mengikuti proses pembelajaran. Schrivner, Madewell, Buckley, dan Perez (2016)
mengatakan bahwa Augmented Reality dapat meningkatkan pemecahan masalah, berpikir kritis dan
kolaborasi, peserta didik mempunyai pengalaman belajar autentik juga meningkatkan motivasi belajar
dan hasil kemampuan belajar lebih baik. Augmented reality sangat membantu siswa dalam memahami
konsep yang sulit dalam pembelajaran sains (Sungkur, Panchoo, dan Bhyoroo (2016). Akcayir, Akcayir,
Pektas, dan Ocak (2016) menyatakan bahwa augmented reality dapat meningkatkan kemampuan dan
membantu membangun sikap positif. Oakley (2017) augmented reality dapat dengan mudah digunakan
dalam kegiatan belajar dalam menambahkan dimensi tambahan dalam pembelajaran yang mana dapat
meningkatkan keterlibatan siswa dan memberikan tambahan informasi secara komprehensif. Wang
(2017) menyatakan bahwa augmented reality dapat memudahkan siswa dalam proses pembuatan karya
tulis ilmiah. Massis (2015) menyebutkan bahwa dengan augmented reality siswa dapat memudahkan
siswa dalam mencari informasi lebih mudah.
Swensen (2016) menyatakan bahwa augmented reality memiliki empat dampak positif dalam
pembelajaran sains, seperti 1) meningkatkan kemampuan kognitif, 2) motivasi belajar, 3) situasi
pembelajaran, 4) pengusutan materi pembelajaran. Dunleavy, Dede, dan Mitchell (2018) menyatakan
bahwa dengan bantuan augmented reality dalam pembelajaran membuat peserta didik memiliki
keterlibatan yang tinggi juga motivasi yang tinggi dalam proses pembelajaran. Lin, Cai, Wang, Chen, Liu,
Chen, Lin, dan etl. (2016) menyatakan bahwa augmented reality dapat meningkatkan motivasi belajar dan
menurunkan frustrasi siswa dalam pembelajaran. Prieto, Quirono, Campa, dan Aaredondo (2014)
menyatakan augmented reality relevan untuk setiap peserta didik dan augmented reality melibatkan
persepsi pengguna dalam berinteraksi dengan dunia nyata sehingga memudahkan siswa dalam menerima
materi pelajaran yang bersifat praktek. Bacca, Baldiris, Fabregat, Graf, dan Kinshuk (2014) menyatakan
bahwa augmented reality dapat meningkatkan prestasi belajar dan menyediakan umpan balik yang cepat.
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Diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran problem posing dan problem solving berbantuan
augmented reality akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa.
METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan kajian literasi dalam
mengungkapkan bagaimana model pembelajaran problem posing dan problem solving berbantuan media
augmented reality dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan
cara observasi dan wawancara terhadap guru ekonomi di SMA Negeri dan Swasta Se-Surakarta selama
bulan Maret dan April 2018.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.1
Problem Posing
Problem posing yaitu pemecahan masalah dengan melalui elaborasi, yaitu merumuskan
kembali masalah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami. Masalah yang
dimaksudkan adalah soal-soal dalam matematika, sehingga problem posing dapat diartikan sebagai
membuat soal atau membuat masalah (Suyatno) (2016). Dalam pembelajaran yang menggunakan
problem posing, ada tiga proses pengajuan masalah menurut Upu (2017), yaitu Pertama, merumuskan
ulang setiap masalah yang sudah diberikan. Kedua, merumuskan masalah yang memiliki keterkaitan
dengan keperluan untuk pemecahan masalah. Ketiga, merumuskan masalah maupun mengajukan masalah
baru baik sebelum pembelajaran maupun setelah selesai pembelajaran. Brown dan Walter (Sutejo, (2002)
mengungkapkan bahwa dalam problem posing itu informasi atau situasi masalah dapat bersumber dari
gambar, games, teorema atau konsep, alat peraga, video yang mana dapat diamati oleh siswa.
1.2
Problem Solving
Problem solving merupakan suatu pembelajaran yang berbasis masalah, dimana siswa yang
berperan aktif dalam pemecahan masalah terhadap persoalan materi pelajaran yang diberikan oleh guru
baik secara mandiri maupun berkelompok (Majid, 2015). Lile dan Bran (2014) menyebutkan bahwa
langkah-langkah dalam pembelajaran problem solving, antara lain: 1) Guru mempersiapkan masalah yang
akan diselesaikan oleh peserta didik. 2) Menjelaskan tujuan atau standar kompetensi yang akan dicapai
peserta didik dalam pembelajaran. 3) Mencari referensi yang cocok untuk memecahkan permasalahan
yang telah ditentukan sebelumnya. 4) Membuat jawaban yang sebenarnya atas permasalahan yang telah
dibuat. 5) Memeriksa kembali jawaban yang telah dibuat sebelumnya. 6) Memberikan tugas dan
membuat diskusi. 7) Membuat kesimpulan dari pertemuan.
1.3
Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Hasil belajar adalah
kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa menerima pengetahuan dalam proses pembelajaran.
Kettunen, Mertanen, & Penttila (2013) menyatakan "Hasil pembelajaran adalah pernyataan yang
digunakan untuk menggambarkan secara spesifik apa yang diharapkan dari seorang pembelajar dalam
bentuk pemahaman, pengetahuan, dan pengetahuan pada akhir periode belajar tertentu". Hasil belajar
adalah apa yang diketahui individu, memahami dan kemampuan melakukan sesuatu di akhir proses
pembelajaran dan didefinisikan sebagai pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi (Lile dan Bran, 2014).
Hasil belajar adalah kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik atau kemampuan yang
dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar (Sudjana, 2011; Kunandar, 2013). Hasil belajar
melibatkan domain kognitif, afektif dan psikomotor (Rusma, 32; Susanto, 2013; Karyawati dan Priansa,
2014) . Guru bertanggung jawab atas hasil pembelajaran yang terjadi di sekolah atau secara khusus di
kelas. Penguasaan materi siswa menjadi parameter sejauh mana siswa memahami dan menerima
pengetahuan dalam kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran memengaruhi hasil belajar siswa. Oleh
karena itu komponen pembelajaran harus digunakan secara maksimal sebagai upaya meningkatkan
kualitas pembelajaran.
1.4
Augmented Reality
Menurut Azuma, Bailot, Behringer, Feiner, Julier, dan Macintyre (2001) mendefinisikan
augmented reality sebagai teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi atau pun tiga
dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut
dalam lingkungan nyata. Adapun tahapan-tahapan dalam proses kerja augmented reality toolkit seperti
pada bagan berikut:
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Gambar 1. Langkah-langkah Menggunakan Augmented Reality
Dari bagan di atas dapat kita lihat ada lima tahapan dalam proses hingga menghasilkan
gabungan dunia nyata dengan dunia maya. Tahap pertama, menentukan marker yang akan di scanning
menggunakan kamera, dimana terlebih dahulu membuka aplikasi augmented reality. Tahap kedua kamera
diarahkan untuk mendeteksi marker yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap ketiga, kamera melakukan
proses identifikasi terhadap marker. Tahap keempat, setelah marker teridentifikasi secara tepat
selanjutnya adalah mengatur posisi objek virtual. Tahap kelima, menampilkan hasil gabungan objek
virtual dengan dunia nyata, baik berupa gambar 3D maupun video, dll.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penjelasan sebelumnya mengenai problem solving, problem posing,
augmented reality, hasil belajar, maka dapat diungkapkan bahwa dengan model pembelajaran problem
solving, siswa dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran karena sintaks dalam
pembelajaran problem solving mengharuskan siswa supaya lebih aktif dalam belajar. Berbeda dengan
model pembelajaran yang konvensional, siswa hanya berperan sebagai pendengar sehingga siswa lebih
pasif sehingga dapat mengakibatkan siswa hanya menghapal materi sehingga ketika dilakukan test siswa
kurang memahami materi pelajaran, sehingga hasil pembelajaran menjadi kurang maksimal. Berbeda
dengan pembelajaran problem solving, siswa dilatih untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan
dengan materi pelajaran, ketika siswa tidak mampu menyelesaikan permasalahan , maka dapat berdiskusi
dengan teman, ketika teman satu kelas belum dapat memberikan jawaban yang benar, maka siswa dapat
bertanya kepada guru, sehingga terlihat dalam pembelajaran menggunakan problem solving guru
berperan sebagai fasilitator. Dengan model pembelajaran tersebut, maka terdapat interaksi antara siswa
dengan siswa dan siswa dengan guru, sehingga transfer pengetahuan tidak berjalan satu arah, dimana hal
tersebut dapat membuat proses pembelajaran lebih efektif, siswa semakin termotivasi dalam belajar dan
diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan hasil belajar siswa.
Model pembelajaran problem posing seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menuntut siswa
untuk memberikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Dalam model
pembelajaran problem posing , siswa dapat memberikan permasalahan baik secara individu maupun
secara kelompok kepada kelompok lain. Dengan adanya pemberian permasalahan antar siswa, siswa lain
ditantang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan rentang waktu yang telah ditentukan.
Namun, siswa atau kelompok lain yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan
dapat meminta konfirmasi kepada kelompok yang memberikan permasalahan. Ketika kelompok yang
memberikan permasalahan dianggap kurang memuaskan, maka dapat meminta penjelasan kepada guru
supaya guru memberikan penjelasan yang lebih detail atas permasalahan yang dimaksud. Dengan model
pembelajaran problem posing, siswa yang biasanya hanya mendengarkan dirubah kondisi pembelajaran
menjadi berperan aktif dalam pembelajaran, dengan demikian siswa dituntut untuk membuat
permasalahan setiap ada materi baru pelajaran. Siklus pembelajaran yang mewajibkan siswa untuk
membuat permasalahan dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara mandiri atau
berkelompok dapat membuat siswa lebih mendalami materi pelajaran jika dibandingkan model
pembelajaran secara konvensional yang hanya membuat siswa menunggu setiap contoh yang diberikan
oleh guru. sehingga dengan menerapkan model pembelajaran problem posing dapat membuat siswa lebih
memahami materi, dengan demikian diharapkan hasil belajar siswa akan lebih baik dibandingkan dengan
menggunakan model pembelajaran konvensional seperti ceramah dalam mengajar siswa.
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Augmented reality seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan media pembelajaran
yang dapat menggabungkan dunia maya dengan objek nyata di sekitar secara bersamaan dengan waktu
yang sama. Augmented reality dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan membuat siswa semakin
tertarik dalam pembelajaran karena dengan augmented reality siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan
di sekitar pada saat pembelajaran, seperti di ruang kelas, di perpustakaan, di kantin, pada majalah dinding
sekolah, dan buku pelajaran. Dengan bantuan augmented reality juga dapat memudahkan guru dalam
memberikan penjelasan terhadap materi yang sulit atau tidak mungkin dapat menghadirkan contoh secara
nyata, seperti pasar valuta asing, bursa efek Indonesia, pasar monopoli, dengan berbagai contoh materi
pelajaran yang membutuhkan penjelasan lebih detail dengan bantuan media 3D maupun 4D sehingga
dapat membuat siswa lebih mudah memahami setiap materi pembelajaran. Tidak hanya itu, dengan
augmented reality, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam mengoperasikan augmented reality yang mana
ha tersebut menjadi point tambahan bagi siswa untuk melibatkan dalam pencarian sumber belajar
sehingga tidak hanya guru saja yang menjadi sumber informasi pada saat pembelajaran namun bisa
dengan bantuan augmented reality, sehingga diharapkan dengan adanya bantuan media pembelajaran
augmented reality siswa semakin termotivasi dalam belajar dan hasil belajar siswa juga akan meningkat.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Karwati, E., & Priansa, D. J. (2014). Manajemen Kelas (Classroom Management) Guru Profesional yang
Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan, dan Berprestasi. Bandung: Alfabeta.
Kunandar. (2013). Penilaian Auntentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum
2013). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Majid, Abdul. (2015). Strategi Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Rusman. (2013) Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan Profesionalisme Guru
Abad 21. Bandung: Alfabeta.
Sudjana, N. (2011). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Susanto, A. (2013). Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2013, pp. 34-35.
Suyatno. (2016). Menjelajah Pembelajaran Inovatif. Sidoarjo: Media Pustaka.
Upu, H. (2017). Problem Posing dan Problem Solving dalam Pembelajaran Matematika. Bandung:
Pustaka Ramadhan.
Jurnal
Akcayir, M., Akcayir, G., Pektas, H. M., & Ocak, M. A. (2016). Augmented Reality in Science
Laboratories: The Effects of Augmented Reality on University Students‘ laboratory skills and
attitudes toward science laboratories. Computers in Human Behavior, vol. 11, 57, 334-342.
Armagan, F. O., Sagir, S. U., & Celik, A. Y. (2009). The Effects of Students‘ Problem Solving Skillson
Their Understanding of Chemical Rate and Their Achievement on This Issue. Procedia Social and
Behavioral Science, Sciences, vol. 1, 1, 2678-2684.
Azuma, R., Bailot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, S., & Macintyre, B. (2001). Special Section on
Mobile Augmented Reality. Computer & Graphics, vol. 4, 1, 35-47.
Bacca, J., Baldiris, S., Fabregat,R., Graf., & Kinshuk. (2014). Augmented Reality Trends in Education: A
Systematic Review of Research and Application. Educational Technology & Society, vol. 1, 7, 133149.
Cai, J. & Jiang C. (2016). An Analysis of Problem-Posing Tasks in Chinese and US Elementary
Mathematics Textbooks. International Journal of Science and Mathematic Education, vol. 16, 10, 120.
Dunleavy, M., Dede, C., & Mitchell, R. (2008). Affordances and Limitations of Immersive Participatory
Augmented Reality Simulations for Teaching and Learning. JSci Educ Technol, vol. 2, 18, 7-22.
Gregg, Madeleine. (2007). Problem Posing from Maps: Utilizing Understanding. Journal of Geography,
vol. 1, 5, 250-256.
Kadir, Adelina, R. & Fatma. (2018). Enhancing students‘ mathematical problem posing skill through
writing in performance tasks strategy. Journal of Physics: Conference Series, vol. 9, 7, 18-28.
Kettunen, J., Mertanen, L. K., & Penttila, T. (2013). Innovation Pedagogy and Desired Learning
Outcomes in Higher Education. On The Horison, vol. 21, 4, 333-342.
Kilic, C. (2017). A New Problem-Posing Approach Based on Problem-Solving Strategy: Analyzing Preservice Primary School Teachers‘ Performance. Journal of Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
Educational Sciences: Theory & Practice, vol. 17, 3, 771-789.

272

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Lile, R., & Bran, C. (2014). The Assesment of Learning Outcomes. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, vol. 16, 3, 125-131.
Lin, C. Y., Chai, H. C., Wang, Wang, J. Y., Chen, C. J., Liu, Y. H. et al. (2016). Augmented Reality in
Educational Activities for Children with Disabilities. JSci Educ Technol Displays, vol. 4, 2, 51-54.
Maat, S. M. (2016). Exploring Student‘s Skill in Mathematics Problem Posing Using YouTube as
Stimulus. Research Journal of Applied Sciences, vol. 11, 9, 807-810.
Massis, Bruce. (2015). Using Virtual and Augmented Reality in the Library. New Library World, vol. 3
,16: 796-799.
Murray, H., Olivier, A., & Human, P. (1998). Learning Through Problem Solving. Procedings of the
Twenty-Second International Conference for Psycology of Mathematics Education, vol. 1, 2, 169185.
Oakley, Grace. (2017). Engaging Students in inclusive Literacy Learning With Technology. Inclusive
Principles and Practices in Literacy Education, vol. 11, 2, 159-176.
Prieto, V. L., Quirino, E. B., Campa, M. A. R., Arrendo, E. (2015). An Innovative Self-Learning
Approach To 3D Printing Using Multimedia And Augmented Reality On Mobile Device. Procedia
Computer Science, vol. 7, 5, 59-65.
Schrivner, O., Madewall, J., Buckley, C., & Perez, N. (2016). Augmented Reality Digital Technologies
(ADRT) for Foreign Languange Teaching and Learning. The Future Technologies Conference
IEEE, vol. 1, 2, 395-398.
Sungkur, R. K, Panchoo, A., & Bhyoroo, N. K. (2016). Augemented Reality, the Future of Contextual
Mobile Learning. Interactive Technology and Smart Education, vol. 13, 2, 123-146.
Swensen, H. (2016). Potential Augmented Reality in Sciences Education a Literature Review.
Proceedings of ICERI, vol. 3, 15, 2540-2546.
Wang, Y. H. (2017). Exploring The Effectiveness of Integrating Augmented Reality Based Materials to
Support Writing Activities. Computers & Education, vol. 7, 113, 162-176.
Xie, J. & Masingila, J.O. (2017). Examining Interactions between Problem Posing and Problem Solving
with Prospective Primary Teachers: A Case of Using Fractions. Journal Education Study
Mathematics, vol. 1 17, 60-67.
Zuya, H. E. (2017). The Benefits of Problem Posing in The Learning of Mathematics: A Systematic
Review. International Journal of Advance Research (Ijar), vol. 3, 5, 853-860.
Prosiding
Vionita, A. & Purboningsih, D. (2017). Improving attitudes toward mathematics learning with problem
posing in class VIII. The 4th International Conference on Research, Implementation, and Education
of Mathematics and Science (4th ICRIEMS). Yogyakarta Indonesia.
Tesis
Sutejo, A. 2002. Hasil Belajar Siswa yang Diberi Tugas Pengajuan Soal Matematika Berdasarkan pada
Pembelajaran Limas di Kelas VII SMP. Tesis. Universitas Negeri Semarang.

273

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

PENGARUH METODE LATIHAN PART AND WHOLE
TERHADAP KEMAMPUAN SMASH NORMAL BOLAVOLI
DITINJAU DARI POWER OTOT TUNGKAI
(Harini Anggara, Agus Kristiyanto, Siswandari)
Harini Anggara
Program Studi Ilmu Keolahragaan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Email: harinianggara@gmail.com
Agus Kristiyanto
Program Studi Ilmu Keolahragaan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Email: aguskriss@yahoo.com
Siswandari
Program Studi Ilmu Keolahragaan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Email: Siswandari@staff.uns.ac.id
ABSTRAK
Penurunan prestasi pada mahasiswa pembinaan prestasi bolavoli diakibatkan perubahan
kemampuan smash normal, yaitu prestasi harus dilakukan dengan efisien dan teknik gerakan yang benar
serta proses pembinaan harus optimal. Penelitian ini bertujuan menguji perbedaan pengaruh metode
latihan part whole part dan whole part whole terhadap kemampuan smash normal, menguji perbedaan
power otot tungkai terhadap kemampuan smash normal, , menguji pengaruh interaksi antara metode
latihan dan power otot tungkai terhadap kemampuan smash normal pada mahasiswa pembinaan prestasi
bolavoli. Hasil pada kelompok siswa yang diberikan metode latihan Whole Part Whole mempunyai hasil
yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok siswa yang diberikan metode latihan Part whole Part
(104,37 ˃ 81,75) terhadap hasil smash bolavoli. Pada kelompok siswa yang memiliki power otot tungkai
tinggi memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok siswa yang memiliki power otot
tungkai rendah (112,31 > 70,87) terhadap hasil smash bolavoli. Ada interaksi antara metode latihan dan
power otot tungkai terhadap hasil smash bolavoli.
Kata kunci: Metode latihan, power otot tungkai, kemampuan smash
PENDAHULUAN
Prestasi olahraga mahasiswa pada kegiatan pembinaan prestasi bolavoli saat ini belum
maksimal. Hal ini terbukti dari hasil pertandingan dan perlombaan olahraga bolavoli yang telah diikuti
belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Prestasi yang diperoleh merupakan cerminan proses
pembinaan sehingga apabila prestasi tidak maksimal kemungkinan terdapat masalah dalam proses
pembinaannya. Pembinaan sebagai mana dimaksud antara lain dapat dilakukan pada aspek keterampilan
dasar atlet yang dilatihkan sejak usia dini.
Untuk meningkatkan prestasi bolavoli dapat dilakukan dengan cara efisien dan teknik gerakan
yang benar. Gerakan dikatakan efisien apabila gerakan – gerakan yang terkoordinasi dengan baik
dikombinasikan untuk menghasilkan gerakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu, dan
memanfaatkannya dengan perolehan nilai yang tinggi, dengan arah yang baik, dan menggunakan tenaga
sekecil mungkin. Hal ini sesuai dengan pendapat Drowatzky (1981 : 34 ) yaitu ―tiga komponen utama
yang mendukung gerakan yang efisien, yaitu kesegaran jasmani dan kemampuan gerak, kemampuan
pengindraan atau sensori serta proses – proses perseptual‖. Sementara itu yang dimaksud teknik gerakan
yang benar apabila seorang atlet mampu menampilkan permainan atau gaya yang baik dan benar dalam
suatu cabang olahraga tertentu.
Menurut Bompa (1994), teknik mencakup keseluruhan struktur teknik dan bagian – bagian yang
tergabung dengan seksama serta gerakan – gerakan yang efisien seorang atlet dalam usahanya melakukan
tugas berolahraga. Permainan bolavoli adalah olahraga permainan beregu yang dimainkan oleh dua regu
pada setiap lapangan dengan dipisahkan oleh net, dengan tujuan dapat menjatuhkan bola ke lantai atau
lapangan lawan dan mencegah adanya usaha yang sama dari lawan ( PBVSI, 2004 : 7 ). Penguasaan
teknik dasar permainan bolavoli merupakan salah satu unsur yang ikut menentukan menang kalahnya
suatu pertandingan. Menurut Ahmadi ( 2007 : 20 ), teknik – teknik dalam permainan bolavoli terdiri atas
servis, pasing bawah, pasing atas, block, dan smash.
Pengarahan teknik dasar yang benar sejak dini diperlukan agar keterampilan dasar bermain dapat
dikuasai dengan baik. Proses mempelajari kemampuan dasar bermain perlu diperhatikan secara teliti
dalam pelaksanaannya, terlebih lagi adalah kemampuan smash bolavoli yang mana sangat penting dan
diperlukan terutama dalam membentuk serangan terhadap tim lawan untuk mencapai kemenangan.
Berdasarkan pengamatan peneliti, mahasiswa pembinaan prestasi bolavoli, masih memerlukan ketajaman
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dan ketepatan serta gerakan yang efektif dalam melakukan salah satu teknik dasar yaitu kemampuan
smash bolavoli. Permasalahan lain yang sering ditemui di lapangan adalah banyaknya pelatih ketika
melatih tidak berdasarkan program latihan bahkan ada yang tidak membuat program latihan, sehingga
materi latihan yang diberikan tidak tersusun secara sistematis, hal ini merupakan salah satu penyebab
tidak maksimalnya prestasi.
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti membandingkan metode Part Whole Part dan
Whole Part Whole terhadap kemampuan smash bolavoli ditinjau dari power otot tungkai. Berdasarkan
kedua metode latihan tersebut akan dibandingkan manakah yang lebih banyak pengaruhnya terhadap
peningkatan hasil latihan kemampuan smash bolavoli.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan untuk pemecahan masalah dengan
teknik dan alat tertentu sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono
(2011: 215) metodologi merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan ketentuan.
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk membandingkan dua perlakuan
yang berbeda pada subjek penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan rancangan faktorial 2x2, yaitu suatu eksperimen faktorial yang menyangkut dua faktor.
Masing – masing faktor terdiri dari dua buah taraf, dengan menggunakan tes awal (pre-test) dan tes akhir
(post-test).
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pada kegiatan pembinaan prestasi bolavoli Uns.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah dengan menggunakan teknik probability sampling.
Menurut Sugiyono (2012: 92) probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan
peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa pada kegiatan pembinaan prestasi bolavoli Uns yang
berjumlah 32 mahasiswa.
Menurut Sugiyono (2011: 38) variabel bebas adalah yang mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahannya atau timbulnya, sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi
atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel bebas manipulatif dalam penelitian ini
yaitu model latihan yang terdiri dari dua model, yaitu part whole part dan whole part whole. Variabel
bebas atributif (yang dikendalikan) dalam penelitian ini, terdiri : power otot tungkai tinggi dan power otot
tungkai rendah. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan smash bolavoli.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tes awal (pre-test) dan terakhir (posttest). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a) menentukan
kelompok power otot tungkai tinggi dan power otot tungkai rendah, b) menentukan kelompok metode
latihan, c) melakukan tes kemampuan smash bolavoli.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang disajikan berdasarkan pada hasil dan interprestasi pengolahan data dengan
menggunakan program komputer SPSS 20. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama,
perbedaan hasil metode latihan smash bolavoli dalam permainan dengan menggunakan metode latihan
Whole Part Whole memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan dengan latihan menggunakan metode
latihan Part whole Part, hal ini dapat dilihat dari rerata yang menunjukkan bahwa metode latihan Whole
Part Whole smash bolavoli lebih baik dibandingkan dengan metode latihan Part whole Part rata-rata
(104,37 ˃ 81,75). Kedua, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki power
otot tungkai tinggi memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki power otot
tungkai rendah dalam smash bolavoli. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rerata kelompok siswa
yang memiliki power otot tungkai tinggi lebih baik dari pada siswa yang memiliki power otot tungkai
rendah (112,31 > 70,87). Ketiga, berdasarkan rata-rata hasil penelitian yang didapat, siswa yang memiliki
power otot tungkai kategori tinggi lebih tepat jika diberikan latihan smash bolavoli dengan metode latihan
Whole Part Whole demikian pula dengan kelompok siswa yang memiliki power otot tungkai rendah lebih
tepat jika diberikan latihan smash bolavoli dengan metode Whole Part Whole.
KESIMPULAN DAN SARAN
Terdapat perbedaan pengaruh antara latihan smash bolavoli menggunakan metode latihan Part
Whole Part dan Whole Part Whole terhadap hasil smash bolavoli. Hasil smash bolavoli pada kelompok
sampel yang menggunakan metode latihan Whole Part Whole lebih baik jika dibandingkan dengan
kelompok sampel yang menggunakan metode latihan Part whole Part. (104,37 > 81,75). Terdapat
perbedaan pengaruh antara kelompok sampel dengan power otot tungkai kategori tinggi dan power otot
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tungkai kategori rendah terhadap hasil smash bolavoli. Hasil smash bolavoli pada kelompok sampel
dengan power otot tungkai tinggi lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok sampel yang memiliki
power otot tungkai rendah. (112,31 > 70,87). Terdapat pengaruh interaksi antara power otot tungkai dan
metode latihan terhadap hasil smash bolavoli. Berdasarkan hasil penelitian, siswa yang memiliki power
otot tungkai kategori tinggi lebih tepat jika diberikan latihan smash bolavoli dengan metode latihan Whole
Part Whole, demikian pula dengan kelompok siswa yang memiliki power otot tungkai rendah lebih tepat
jika diberikan latihan smash bolavoli dengan metode Whole Part Whole
Saran :
1.
Bagi pelatih
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menerapkan metode latihan smash
bolavoli di Pembinaan prestasi Bolavoli JPOK FKIP UNS, dengan latihan smash bolavoli
menggunakan metode latihan Whole Part Whole hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan
metode latihan Part Whole Part.
2. Bagi siswa
Atlet khususnya di Pembinaan prestasi Bolavoli JPOK FKIP UNS yang memiliki power otot
tungkai tinggi disarankan lebih baik menggunakan metode latihan Whole Part Whole dalam
latihan smash bolavoli, sedangkan siswa yang memiliki power otot tungkai rendah juga
disarankan lebih baik menggunakan metode latihan Whole Part Whole dalam latihan smash
bolavoli.
3. Bagi peneliti
Hasil ini hendaknya dapat dipakai dan dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk
penelitian yang lain.
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) perbedaan antara keterampilan menyimak
cerita pada siswa yang diberi pelajaran dengan media pembelajaran boneka tangan atau media
pembelajaran gambar;2) perbedaan antara keterampilan menyimak cerita pada siswa yang memiliki
minat belajar tinggi dibandingkan dengan minat belajar rendah; 3) interaksi antara penggunaan media
pembelajaran dengan minat belajar siswa. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah rancangan faktorial 2 x 2. Populasi penelitian adalah siswa kelas 5 Sekolah Dasar se-Kabupaten
Sukoharjo. Sampel dalam penelitian yakni siswa kelas 5 Sekolah Dasar di 3 Kecamatan. Teknik Sampling
yang digunakan yakni Cluster Random Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes dan
angket.Pengujian instrumen menggunakan validitas isi oleh ahli dan konstruk. Uji normalitas
menggunakan Uji -Liliefors dan untuk homogenitas menggunakan Uji-Barlett. Analisis data yang
digunakan yakni analisis variansi dua jalan (anava dua jalan). Teknik analisis data uji lanjut anava yang
digunakan adalah uji Scheffe. Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa pembelajaran dengan
media pembelajaran bonek tangan pada siswa dengan minat belajar tinggi adalah yang paling efektif.
Berdasarkan hasil dan kesimpulan, peneliti menyarankan bahwa guru harus menggunakan media
pembelajaran yang inovatif untuk dapat meningkatkan kemampuan menyimak cerita pada siswa.
Kata Kunci :Boneka Tangan, Media Gambar, Minat Belajar, Keterampilan Menyimak Cerita
PENDAHULUAN
Keterampilan berbahasa Indonesia terdiri dari empat aspek yakni menyimak, berbicara,
membaca dan menulis.Belajar bahasa diawali dengan kegiatan menyimak. Slamet (2014:17) menyatakan
bahwa keterampilan menyimak merupakan aktivitas atau kegiatan paling awal dilakukan oleh anak
manusia bila dilihat dari proses pemerolehan keterampilan bahasa.
Sebelum siswa dapat melakukan berbicara, membaca, apalagi menulis, kegiatan menyimaklah
yang pertama kali dilakukan. Secara berturut- turut pemerolehan keterampilan bahasa itu pada umumnya
dimulai dari menyimak, berbicara, membaca dan terakhir menulis.Kegiatan menyimak dapat dilakukan
oleh seseorang dengan bunyi bahasa sebagai sasarannya, sedangkan mendengar dan mendengarkan
sasarannya dapat berupa bunyi apa saja. Inilah salah satu ciri khas yang ada dalam kegiatan menyimak.
Selain itu, kegiatan menyimak dilakukan dengan sengaja, atau terencana, dan ada usaha untuk memahami
atau menikmati apa yang disimaknya.
Berdasarkanhasil wawancara dengan beberapa guru kelas V SD di kabupaten
Sukoharjodiperoleh informasi bahwa guru belum secara khusus membelajarkansekaligus menguji
kemampuan menyimak siswa dalam satu periode tertentu,walaupun guru mengetahui bahwa kemampuan
menyimak sangat diperlukanuntuk mengikuti berbagai pelajaran lainnya.Guru beranggapanbahwa setiap
siswa telah mempunyai keterampilan menyimak yang baik. Padahal pada kenyaaannya,keterampilan
menyimak pada siswa tidaklah sama antara yang satu dengan yang lain. Ada siswa yang memiliki
kemampuan menyimak yang tinggi namun ada pula siswa yang memiliki kemampuan menyimak sedang,
bahkan juga rendah. Olehkarena itu, pembelajaran menyimak di sekolah perlu diberikan perhatian
secaramemadai, salah satunya denganmembelajarkan sekaligus menguji kemampuan menyimak siswa
dalam satuperiode tertentu.
Hasil survei awal semester genap tahun ajaran 2015/2016 pada pembelajaran menyimak di
beberapa SD se-Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa hanya 40-65 % siswa yang nilainya telah
yang mencapai KKM. Nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 30 dan nilai tertinggi yang dapat
dicapai adalah 85.Dari hasil wawancara terhadap beberapa guru kelas V di SD se-Kabupaten Sukoharjo
tersebut dapat diidentifikasi bahwa penyebab rendahnya keterampilan menyimak siswa adalah karena
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pembelajaranyang dilakukan masih berpusat pada guru (teacher centered). Guru melakukan pembelajaran
secara klasikal bahkan tanpa memanfaatkan media pembelajaran. Aktifitas serta motivasi belajar siswa
melalui pembelajaran yang klasikal tentu masih sangat kurang.Keberanian siswa untuk bertanya dan
mengungkapkan ide dalam pembelajaran juga masih rendah.
Pengajaran keterampilan menyimak kurang mendapat perhatian oleh guru sehingga
pembelajaran menyimakpun kurang ditangani dengan sungguh-sungguh. Minat belajar siswajuga masih
rendah pada pembelajaran keterampilan menyimak. Kegiatan menyimak menjadi kegiatan yang
membosankan bagi siswa karena siswa hanya mendengarkan materi yang diberikan guru. Apalagi jika
guru kurang terampil dalam melakukan pelajaran menyimak dan hanya menggunakan media seadanya,
minat belajar siswa dalam menyimak tentu manjadi semakin berkurang. Guru haruslah mampu
menyediakan media pembelajaran yang kreatif serta sesuai dengan karakteristik siswa sehingga
pembelajaran dapat menarik perhatian peserta didik. Melalui media yang interaktif dan kreatif akan
mampu meningkatkan motivasi serta minat belajar siswa.
Menurut Sadiman, Arief S.dkk (2012:14) media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar
yang dapat menyalurkan pesan sehingga bisa membantu mengatasi hambatan. Perbedaan gaya belajar,
minat, intelegensi, keterbatasan daya indera, cacat tubuh atau hambatan jarak geografis, jarak waktu dan
lain-lain dapat dibantu diatasi dengan pemanfaatan media pendidikan. Media juga dapat digunakan untuk
memotivasi minat. Media pengajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang
diharapkan adalah melahiran minat dan merangsang para siswa. Fungsi ini mengandung arti bahwa
dengan media pembelajaran siswa dapat menangkap tujuan serta bahan ajar lebih mudah dan lebih cepat.
Berkaitan dengan kegiatan menyimak cerita, media diperlukan untuk membantu mejelaskan dan
mempercepat pemahaman siswa terhadap isi cerita yang disampaikan oleh guru.
Anitah (2012: 24) mengungkapkan bahwa jenis media yang dapat menambahkan variasi pada
cerita adalah dengan media gambar, papan flannel, boneka atau wayang, dan objek. Senada dengan
pendapat tersebut, Jamal, Mirza (2010: 21) mengungkapkan bercerita dengan alat peraga dapat
menggunakan media boneka tangan,boneka jari, flannel, wayang, dan lain- lain.Septiana Candra (2012:
73), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran boneka tangandapat
meningkatkan keterampilan bercerita pada siswa kelas V SD se-gugus Kecamatan Bantul tahun ajaran
2013/2014. Dari hasil penelitian tersebut dapat kita identifikasi adanya suatu media pembelajaran yakni
boneka tangan yang dapat meningkakan ketrampilan berbahasa indonesia yakni bercerita.
Boneka adalah benda tiruan dari bentuk manusia atau binatang.Salah satu boneka yang dapat
dijadikan media pendidikan yakni boneka tangan. Boneka dapat dimainkan dalam bentuk sandiwara
boneka. Boneka tangan sebagai media cerita memiliki banyak kelebihan. Siswa pada umumnya menyukai
boneka, sehingga cerita yang dituturkan lewat karakter boneka dapat mengundang minat dan
perhatiannya. Siswa juga bisa terlibat dalam permainan boneka tangan dengan ikut memainkan boneka
tangan.
Irlananti (2012: 17) mengungkapkan bahwa boneka sederhana dapatmemberikan kesempatan
kepada anak untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan dramatiknya. Melalui penggunaan
media boneka tangan, guru dapat menyampaikan cerita dengan cara diperagakan sehingga dapat dapat
memvisualisasikan cerita. Siswa dapat mengetahui tokoh yang ada di dalam cerita hanya dengan
memperhatikan boneka tangan yang digunakan guru sebagai media pembelajaran keterampilan
menyimak cerita. Anak juga lebih tertarik untuk memperhatikan cerita dengan melihat ekspresi yang
ditunjukkan oleh boneka tangan yang diperagakan.
Berdasarkan latarbelakang di atas peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul ―Pengaruh
Media Pembelajaran Boneka Tangan terhadap Keterampilan Menyimak Cerita ditinjau dari Minat Belajar
(Penelitian Eksperimen Siswa Kelas V SD di Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2016/2017)‖
METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Quasi Experiment
Research (eksperimen semu) dimana peneliti tidak dapat mengontrol variabel yang relevan. Rancangan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan faktorial 2 x 2 dengan maksud untuk mengetahui
pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Populasi penelitian adalah siswa kelas 5 Sekolah
Dasar se-Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. Sampel dalam penelitian yakni siswa kelas 5
Sekolah Dasar yang terletak di tiga Kecamatan yakni Sukoharjo, Kartasura, dan Polokarto.
Teknik sampling yang akan digunakan adalah teknik cluster random sampling. Cluster random
sampling digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari
kelompok-kelompok individu atau cluster. Dari seluruh SD di Sukoharjo dilakukan pengundian sebanyak
tiga kali untuk menentukan tiga sekolah yang akan digunakan penelitian. Kemudian dilakukan
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pengundian kembali sebanyak tiga kali dari tiga sekolah untuk menentukan mana yang kelompok kontrol,
kelompok eksperimen dan kelompok ujicoba instrumen. Kelas eksperimen dilakukan pembelajaran
dengan media pembelajaran boneka tangan, sedangkan kelas kontrol dilakukan pembelajaran
menggunakan media pembelajaran gambar.
Sebelum menerapkan pembelajaran, angket minat dibagikan pada kedua kelompok. Angkat
minat belajar siswa dibagikannuntuk mengukur tingkat minat belajar siswa pada kedua kelompok.
Kemudian media pembelajaran mulai digunakan dalam pembelajaran pada masing –masing variabel.
Setelah perlakuan di kedua kelas dilaksanakan, selanjutnya diberikan tes keterampilan menulis untuk
mengumpulkan data tentang keterampilan menulis cerita siswa. Data yang diperoleh dari tes menyimak
selanjutnya dibuat tabel distribusi frekuensi serta diagram batang. Selanjutnya penggambaran statistik
digunakan untuk mengukur median, rata- rata , modus, dan standar deviasi dari data yang diperoleh. Ada
tiga tahapan analisis data pada penelitian ini yakni tes uji prasyarat, tes keseimbangan, dan tes hipotesis.
Tes uji prasyarat menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Uji Normalitas menggunakan Uji Liliefors untuk menguji data tersebut memiliki sebaran normal atau tidak. Uji homogenitas menggunakan
Uji Barlett untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari populasi yang homogen. Analisis data
yang digunakan yakni analisis variansi dua jalan (anava dua jalan) dengan taraf signifikasi α = 0,05.
Teknik analisis data uji lanjut anava yang digunakan adalah uji Scheffe. Uji Scheffe digunakan untuk
mengetahui pengaruh variabel yang lebih baik dan lebih efektif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama
Sumber Variasi
JK
dK
RK
Fobs

Ftabel

Keputusan
Uji
H0 ditolak
H0 ditolak
H0 ditolak

Media Pembelajaran (A)
2021,2205
1
2021,2205
21,1057
3,931
Minat Belajar (B)
911,645
1
911,645
9,5194
3,931
Interaksi (AB)
413,64
1
413,64
4,3192
3,931
Galat
4884,1
51
95,7667
Total
8230,61
54
Berpijak pada perhitungan uji hipotesis sebelumnya diketahui bahwa ketiga hipotesis nol
ditolak, maka diperlukan uji lanjut yaitu uji komparasi ganda. Uji komparasi ganda dimaksudkan
untuk mengetahui perbedaan rerata setiap pasang kolom, setiap pasang baris, dan setiap pasang sel
yang secara signifikan berpengaruh terhadap keterampilan menyimak cerita.
Rerata Nilai Keterampilan Menyimak Cerita Masing-Masing Sel
Minat Belajar
Media Pembelajaran
Rataan Marginal
Boneka tangan
Gambar
Timggi
92,67
90
91,335
Rendah
86
72,31
79,155
Rataan Marginal
89,335
81,155
a. Uji Komparasi Antar Kolom
Rangkuman Uji Komparasi Rerata Antar Kolom
H0
Fobs
F0,05;1,112
μ.1 = μ.2
9,5278
3,931

Keputusan Uji
H0 ditolak

b. Komparasi Antar Baris
H0
μ.1 = μ.2

Rangkuman Uji Komprasi Rerata Antar Baris
Fobs
F0,05;1,112
21,293
3,931

Keputusan Uji
H0 ditolak

c. Komparasi Rerata Antar Sel
1) Komparasi Rerata Antar Sel pada Kolom yang Sama
Rangkuman Komparasi Rerata Antar Sel pada Kolom yang Sama
H0
Fobs
F0,05;3,112
Keputusan Uji
μ11 vs μ12
8,4841
8,388
H0 ditolak
μ21 vs μ22
20,39
8,388
H0 ditolak
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2)

Komparasi Rerata Antar Sel pada Baris yang Sama
Rangkuman Komparasi Rerata Antar Sel pada Baris yang Sama
H0
Fobs
F0,05;3,112
Keputusan Uji
μ11 vs μ21
0,4963
8,388
H0 diterima
μ12 vs μ22
13,7511
8,388
H0 ditolak

Pembahasan Hipotesis Pertama
Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah keterampilan menyimak cerita siswa yang
dikenai media pembelajaran boneka tangan lebih baik daripada siswa yang dikenai media pembelajara
gambar. Dalam pembelajaran menyimak cerita siswa diharapkan mampu memahami isi serta alur dari
cerita yang dibacakan oleh guru dengan baik. Pembelajaran menyimak memerlukan konsentrasi, serta
kemampuan siswa dalam mengikuti, serta memvisualisasikan cerita yang dibacakan. Maka dari itu,
media memegang peranan yang penting untuk dapat memahamkan serta memvisualisasikan isi cerita
yang dibacakan.
Dengan adanya media yang tepat dapat memberikan gambar konkret mengenai cerita yang
disajikan. Media gambar merupakan salah satu media yang dapat membantu memberikan gambaran
konkret (memvisualisasikan ) mengenai materi yang akan disajikan. Melalui media gambar siswa
mampu mengembangkan daya khayal serta kreatifitas. Media gambar juga mampu menarik perhatian
siswa. Akan tetapi, media gambar memiliki keterbatasan dalam hal penggambaran gerak dan ekspresi.
Media boneka tangan menjadi alternatif media pembelajaran lain yang mampu menarik
perhatian siswa. Media boneka tangan adalah sebuah benda nyata yang berupa tiruan bentuk suatu
karakter tokoh manusia atau hewan dan digerakkan dengan tangan. Media boneka tangan dapat
mengembangkan daya khayal siswa lebih luas lagi. Media boneka tangan bersifat lebih nyata jika
dibandingkan dengan media gambar. Penggambaran tokoh, serta ekspresi pada boneka tangan dapat
lebih jelas bagi siswa. Melalui penggunaan boneka tangan, cerita pun menjadi lebih hidup.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Benjamin (2007), Leon Valley
School, San Antonio dengan judul Fairy Tale Hand puppets menyatakan bahwa ― Children really
interested in fairy tale and hand puppet. Hand puppets is the best media for story telling and
unwittingly alsa the imagination can develop by itself. This tell stories uses the media hand puppet
can help improve vocabulary language children and may affect and ethusiastic concentration against
story children brough by teacher.
Pembahasan Hipotesis Kedua
Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah keterampilan menyimak cerita narasi siswa yang
mempunyai minat belajar tinggi lebih baik daripada siswa yang mempunyai minat belajar rendah.
Minat belajar memegang peran yang penting dalam memberikan gairah, semangat, dan rasa senang
dalam belajar, sehingga siswa yang siswa yang mempunyai minat belajar tinggi memiliki energi yang
banyak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya minat belajar yang tinggi siswa
akan merasa senang dan bersemangat pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas dari proses
pembelajaran dan hasil belajar siswa. Secara sederhana, dengan adanya minat akan mendorong siswa
untuk belajar dengan senang hati dan bersungguh-sungguh.
Dalam penelitian ini siswa dengan minat belajar tinggi menunjukkan tampilan yang baik
selama proses pembelajaran. Siswa tampak aktif dalam mengikuti pelajaran. Sementara itu, siswa
yang mempunyai minat belajar rendah terlihat kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.
Siswa dengan minat belajar rendah tidak memiliki antusias serta tidak konsentrasi dalam menyimak
cerita yang dibacakan.
Menurut Suwarto &Slamet, St.Y(2007:21) salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan
menyimak yakni minat dari penyimak. Minat merupakan dasar dari aktivitas manusis, maka dari itu
seorang penyimak hendaknya mempunyai minat yang kuat terhadap bahan yang disimaknya. Semakin
tinggi minat, maka efektifitas kegiatan menyimak akan semakin besar. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa minat belajar berpengaruh terhadap keterampilan menyimak cerita siswa.
Pembahasan Hipotesis Ketiga
Hasil analisis data menunjukkan bahwa adanya interaksi antara media pembelajaran dan
minat belajar terhadap keterampilan menyimak cerita siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pada siswa yang belajar dengan media pembelajaran boneka tangan,keterampilan menyimak cerita
siswa yang memiliki minat belajar tinggi lebih baik daripada siswa yang memiliki minat belajar
rendah. Pada siswa yang belajar dengan media gambar , keterampilan menyimak cerita siswa yang
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mempunyai minat belajar tinggi lebih baik daripada siswa yang memiliki minat belajar rendah. Pada
siswa yang memiliki minat belajar tinggi, keterampilan menyimak cerita siswa yang diajar dengan
media pembelajaran boneka tangan sama dengan siswa yang diajar dengan media gambar. Pada siswa
yang mempunyai minat belajar rendah, keterampilan menyimak cerita siswa yang diajar dengan media
pembelajaran boneka tangan lebih baik dari pada siswa yang diajar dengan media gambar.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan keterampilan menyimak cerita antara siswa
yang diajar menggunakan media pembelajaran boneka tangan dan media pembelajaran gambar pada
masing-masing kategori minat belajar siswa. Dengan demikian perlu dilakukan uji lanjut pasca anava
yaitu komparasi rerata antar sel pada baris yang sama dan komparasi rerata pada kolom yang sama.
a. Hasil Uji Komparasi Rerata Antar Sel pada Kolom yang Sama
Hasil Uji Komparasi Rerata Antar Sel pada Kolom 1 (Media Pembelajaran Boneka tangan)
menunjukkan keterampilan menyimak cerita siswa yang belajar dengan media Boneka tangandan
mempunyai minat belajar tinggi lebih baik daripada siswa yang mempunyai minat belajar rendah.
Hal ini dikarenakan media pembelajaran boneka tangan sangat sesuai diterapkan untuk kegiatan
menyimak cerita.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurfida (2016) yang mengatakan
bahwa penggunaan boneka tangan memberikan anak ruang untuk mengaktifkan kemampuan
visual, auditori, serta pengalaman gerak sehingga mampu membangun aktifitas serta minat yang
tinggi pada siswa.
Hasil Uji Komparasi Rerata Antar Sel pada kolom 2 (Media Pembelajaran Gambar )
menunjukkan keterampilan menyimak cerita siswa yang belajar dengan media gambar dan
mempunyai minat belajar tinggi lebih baik daripada siswa yang mempunyai minat belajar rendah.
Gambar merupakan media yang bersifat konkret dan realistis. Menurut pendapat Sadiman, Arief
(2012: 30) gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu serta keterbatasan pengamatan.
Misalnya benda yang tidak dapat dilihat oleh siswa dapat disajikan dengan jelas oleh gambar.
Selain itu, gambar memiliki kelebihan yakni lebih efektif dan efisien, serta mampu
mengkonkretkan pengetahuan abstrak.
b. Hasil Uji Komparasi Rerata Antar Sel pada Baris yang Sama
Hasil Uji Komparasi Rerata Antar Sel pada Baris 1 (Minat Belajar Tinggi) menunjukkan
keterampilan menyimak cerita siswa yang belajar dengan media Boneka tangandan memiliki
minat belajar tinggi sama dengan siswa yang belajar dengan media gambar dan memiliki minat
belajar tinggi.Media mempunyai pengaruh yang besar dalam berhasilnya suatu pembelajaran.
Dalam hal ini media yang digunakan adalah media gambar dan media boneka tangan. Media
pembelajaran gambar mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga
siswa lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Bagitu pula pengunaan media pembelajaran boneka
tangan. Menurut Warsono & Hariyanto (2013:78) minat merupakan kecenderungan subyek yang
menetap untuk merasa tertarik pada bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang
mempelajari materi pelajaran. Media belajar yang menyenangkan dan berbeda dari biasanya
menjadikan siswa lebih terminat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Hasil Uji Komparasi Rerata Antar Sel pada Baris 2 (Minat Belajar Rendah) menunjukkan
keterampilan menyimak cerita siswa yang diajar dengan media pembelajaran boneka tangandan
mempunyai minat belajar rendah lebih baik dengan siswa yang diajar dengan media pembelajaran
gambar dan memiliki minat belajar rendah.Penggunaan boneka tangan memiliki kelebihan yakni
mampu menggambarkan alur serta tokoh yang lebih jelas bila dibanding dengan media
pembelajaran gambar. Penggunaan media boneka tangan mampu meningkatkan minat belajar
siswa seperti halnya media gambar. Penggunaan media yang tepat mampu meningkatkan minat
belajar pada siswa. Semakin menarik dan semakin konkret media akan semakin efektif dalam
meningkatkan minat serta keberhasilan pembelajaran.
Dengan demikian, secara keseluruhan media pembelajaran boneka tangan lebih baik daripada
media pembelajaran gambar dan mempengaruhi keterampilan menyimak cerita siswa, dalam
penelitian ini yang paling efektif yaitu media pembelajaran boneka tangan pada minat belajar rendah.

1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, maka dapat ditarik simpulan :
1. Keterampilan menyimak cerita siswa yang belajar dengan media pembelajaran boneka tangan
lebih baik daripada siswa yang belajar dengan media pembelajaran gambar.
2. Keterampilan menyimak cerita siswa yang mempunyai minat belajar tinggi lebih baik daripada
siswa yang mempunyai minat belajar rendah.
3. Terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dengan minat belajar siswa.
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a. Dalam pembelajaran keterampilan menyimak cerita pada siswa yang mempunyai minat belajar
tinggi, penggunaan media pembelajaran boneka tangan sama baiknya dibandingkan dengan
media pembelajaran gambar
b.Dalam pembelajaran keterampilan menyimak cerita pada siswa yang mempunyai minat belajar
rendah, penggunaan media pembelajaran boneka tangan lebih baik dibandingkan dengan media
pembelajaran gambar.
c. Dalam pembelajaran keterampilan menyimak cerita pada siswa yang belajar dengan media
pembelajaran boneka tangan, siswa yang mempunyai minat belajar tinggi lebih baik
dibandingkan dengan siswa yang mempunyai minat belajar rendah.
d. Dalam pembelajaran keterampilan menyimak cerita pada siswa yang belajar dengan media
pembelajaran gambar, siswa yang mempunyai minat belajar tinggi lebih baik dibandingkan
dengan siswa yang mempunyai minat belajar rendah.
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ABSTRAK
Matematika adalah salah satu pelajaran yang diberikan pada setiap jenjang pendidikan.
Pembelajaran matematika mengembangkan kemampuan berpikir kristis siswa sejak dini. Penerapan
pembelajaran matematika tidak terlepas dari pendekatan pembelajaran. Pendekatan matematika realistik
adalah salah satu pendekatan dalam pembelajaran matematika yang memberikan kesempatan siswa untuk
mengkonstruksi pengetahuannya melalui permasalahan realistik. Karakteristik pendekatan ini diantaranya
adalah penggunaan konteks, model, pemanfaatan hasil belajar siswa, interaksi serta keterkaitan.
Penggunaan konteks dalam pembelajaran matematika dapat menumbuhkan keaktifan siswa untuk
mengkonstruksi pengetahuan serta keterkaitan antar topik. Kajian ini menggunakan analisis literatur
untuk mengetahui peran pendekatan matematika realistik dalam pembelajaran matematika di sekolah
dasar. Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan matematika realistik membantu guru
mengembangkan pembelajaran dan mendorong siswa secara aktif membangun pengetahuan matematika.
Kata Kunci: pendekatan matematika realistik, matematika, sekolah dasar
PENDAHULUAN
Matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk
mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta
meningkatkan kemampuan mengkontruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan
yang baik terhadap materi matematika (Susanto, 2013). Matematika sebagai dasar dari ilmu pengetahuan
lain selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu matematika diberikan di setiap jenjang
pendidikan khususnya di sekolah dasar. Jika siswa berhasil mempelajari matematika dengan baik maka ia
diprediksi akan berhasil juga mempelajari mata pelajaran lain (Shadiq, 2014). Matematika juga berperan
sebagai mata pelajaran penentu kelulusan di setiap jenjang pendidikan. Namun, pada kenyataannya siswa
di Indoensia masih memiliki kemampuan matematika yang rendah. Hal ini ditujukkan dari hasil PISA
2015 pada bidang matematika, Indonesia masih menduduki rangking 63 dari 70 negara.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru di sekolah dasar, rendahnya kemampuan
matematika siswa dikarenakan kurangnya kemampuan dalam memahami masalah matematika. Hal ini
menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika yang sering disampaikan
secara abstrak. Kurangnya kemampuan siswa dalam memahami objek abstrak dalam soal yang disajikan
menyebabkan sering terjadi kesalahan dalam penerapan konsep dan prinsip matematika. Hal ini kemudian
menimbulkan persepsi dalam diri siswa bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit sehingga
peseta didik kurang memiliki semangat dalam belajar. Oleh sebab itu mengajarkan kecakapan matematika
pada tingkat siswa sekolah dasar seharusnya menggunakan berbagai strategi pembelajaran untuk
mengoptimasi pembelajaran siswa dan menyebabkan siswa mencintai pelajaran (Taleb & Hassanzadeh,
2014).
Salah satu alternatif pengembangan kegiatan pembelajaran tersebut dengan penggunaan
pendekatan atau model pembelajaran. pendekatan pembelajaran adalah suatu konsep atau prosedur yang
digunakan dalam membahas suatu bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
pelaksanaannya memerlukan satu atau lebih metode pembelajaran (Hamzah & Muhlisrarini, 2014).
Kemendikbud (2016), Sanjaya (2012), Gulo (2008), Sagala (2014) serta Suyono dan Hariyanto (2015)
menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang didasari
prinsip tertentu untuk mencapai tujuan instruksional pendidikan. Pendekatan pembelajaran memiliki
berbagai macam jenis, salah satunya adalah pendekatan matematika realistik. Pendekatan matematika
realistik sebagai pendekatan pembelajaran matematika menyajikan pembelajaran aktif yang melibatkan
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konteks dan model pembelajaran. Pendekatan matematika realistik ini tidak hanya berorientasi pada
pembelajaran matematika melainkan mengaitkan pembelajaran matematika dengan materi atau topik
pelajaran lain yang relevan. Kajian ini digunakan untuk mengetahui peran pendekatan matematika
realistik dalam pembelajaran matematika.
METODE
Kajian ini menggunakan analisis literatur untuk mengetahui peran pendekatan matematika
realistik dalam pembelajaran matematika. Analisis literatur digunakan untuk mengetahui relevansi teori
dengan masalah yang ada. Referensi teori yang diperoleh dengan studi literatur dijadikan sebagai dasar
dalam praktek penelitian di lapangan. Data yang digunakan dalam kajian ini diperoleh melalui
dokumentasi dan studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literasi. Studi
literasi merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber yang kemudian dianalisis dengan metode
analisis deskritif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelajaran matematika mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa sejak dini salah
satunya pada sekolah dasar. Menurut NCTM (2000) tujuan pembelajaran matematika yang harus dicapai
siswa di sekolah meliputi standar proses antara lain pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian,
komunikasi dan representasi. Sedangkan tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar menurut
Depdiknas (2006) sebagai berikut: (1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar
konse dan mengaplikasikan konsep atau algoritme. (2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat,
melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan
pernyataan matematika. (3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model da menafsirkan solusi yang diperoleh. (4)
Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk menjelaskan keadaan
atau masalah. (5) Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai secara maksimal jika dalam proses pembelajaran guru aktif
melibatkan dan memperhatikan kebutuhan siswa. Siswa Sekolah Dasar umurnya berkisar antara 6 atau 7
tahun sampai 12 atau 13 tahun yang mana mereka berada dalam fase operasional konkret. Kemampuan
yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidahkaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret (Piaget dalam Heruman, 2014).
Oleh sebab itu dalam pembelajaran matematika sekolah dasar masih diperlukan model untuk membantu
siswa memahami objek abstrak dalam matematika.
Pendekatan matematika realistik merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam
pembelajaran matematika. Tarigan (2006:3) berpendapat bahwa RME menempatkan realitas dan
pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai titik awal pembelajaran serta menjadikan
matematika sebagai aktivitas siswa. Menurut Susanto (2013:205) pendekatan matematika realistis
merupakan salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang berorientasi pada siswa, bahwa
matematika adalah aktivitas manusia dan matematika harus dihubungkan secara nyata terhadap konteks
kehidupan sehari-hari siswa ke pengalaman belajar yang berorientasi pada hal-hal yang real (nyata).
Nyoto, Usodo dan Riyadi (2015:557) menyatakan bahwa pembelajaran RME adalah konsep belajar yang
membantu guru mengaitkan antara materi yang akan diajarkannya dengan dunia nyata siswa dan
mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam
kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif.
Sedangkan Sugihatno, Budiyono dan Slamet (2017) berpendapat bahwa pendekatan matematika relistis
adalah pendekatan pembelajaran yang mengkombinasikan sudut pandang matematika, bagaimana siswa
belajar matematika dan bagaimana guru mengajar matematika.
Pendekatan matematika realistik dapat dikatakan sebagai pendekatan pembelajaran yang
menekankan penggunaan konteks dan model pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa.
Sehingga siswa tidak hanya menerima suatu konsep pengetahuan melainkan secara aktif mencari dan
menyusunnya. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, membangun pembelajaran yang interaktif,
membantu siswa menafsirkan persoalan rill serta aktif mengaitkan kurikulum dengan dunia nyata (Hadi,
2017).
Pendekatan matematika realistik menurut Treffers (dalam Wijaya, 2012) memiliki lima
karakteristik yaitu :
1) Penggunaan konteks
Konteks atau permasalahan realistik yang digunakan dalam pembelajaran matematika tidak harus
berupa masalah dunia nyaa namun bisa dalam bentuk permainan, penggunaan alat peraga atau
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situasi lain selama hal tersebut bermakna dan bisa dibayangkan dalam pikiran siswa. Melalui
penggunaan konteks, siswa dilibatkan secara aktif untuk melakukan kegiatan eksplorasi
permasalahan.
2) Penggunaan model untuk matematisasi progresif
Dalam pendidikan matematika realistik, model digunakan dalam melakukan matematisasi secara
progresif. Penggunaan model berfungsi sebagai jembatan dari pengetahuan dan matematika tingkat
konkrit menuju pengetahuan matematika tingkat formal.
3) Pemanfaatan hasil konstruksi siswa
Dalam pendidikan matematika realistik siswa ditempatkan sebagai subjek belajar sehingga
matematika tidak diberikan pada siswa sebagai produk yang siap dipakai tetapi sebagai suatu konsep
yang dibangun oleh siswa.
4) Interaktivitas
Proses belajar seseorang bukan hanya suatu proses individu melainkan juga secara bersamaan
merupakan proses sosial. Proses belajar siswa akan menjadi lebih singkat dan bermakna ketika siswa
saling mengomunikasikan hasil kerja dan gagasan mereka.
5) Keterkaitan
Konsep matematika tidak bersifat parsial, namun banyak konsep matematika yang memiliki
keterkaitan. Melalui keterkaitan ini, suatu pembelajaran matematika diharapkan bisa mengenalkan
dan membangun lebih dari satu konsep matematika secara bersamaan (walau ada konsep yang
dominan).
Sedangkan Suherman (dalam Susanto, 2013) menyampaikan prinsip-prinsip penerapan pendekatan
matematika realistik sebagai berikut 1) didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks, melayani dua
hal yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. 2) Perhatian diberikan kepada
pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. 3) Sumbangan dari para siswa, sehingga
dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. 4) Interaktif sebagai karakteristik dari
proses pembelajaran matematika. 5) Intertwining (membuat jalinan) antar topik atau antar pokok bahasan
atau antar strand.
Pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik di sekolah dasar dilakukan dengan
menyajikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Penyajian masalah yang
berkaitan dengan kehidupan siswa akan mempermudah siswa memahami konsep pembelajaran
matematika. Siswa akan memiliki gambaran dalam pikirannya mengenai konsep yang diberikan oleh
guru. Selain itu siswa juga dilatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam
menerjemahkan realitas ke dalam bentuk matematika. Permasalahan yang disajikan kemudian
dihubungkan dengan model untuk membantu membangun pengetahuan siswa. Penyajian permasalahan
dan penggunaan model membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak dalam matematika.
Pengetahuan yang diperoleh siswa kemudian digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Dalam memecahkan masalah tersebut, siswa diajak untuk mengembangkan ide-idenya sehingga cara
pemecahan masalah yang digunakan siswa beragam. Hasil eksplorasi dan penyelesaian masalah tersebut
selanjutnya dibandingkan dengan teman lain melalui diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Hal ini
akan melatih kepercayaan diri siswa dalam menyampaikan hasil pemikiran dan pendapatnya mengenai
hasil temannya.
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan De Lange (dalam Hadi, 2017) mengenai aspek
pendekatan matematika realistik yaitu 1) memulai pelajaran dengan mengajukan masalah (soal) yang rill
bagi siswa dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa segera terlibat dalam
pelajaran secara bermakna. 2) Permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai dalam pelajaran tersebut. 3) Siswa mengembangkan atau menciptakan model-model
simbolik secara informal terhadap persoalan/masalah yang diajukan. 4) Pengajaran berlangsung secara
interaktif: siswa menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikannya, memahami
jawaban temannya (siswa lain), setuju terhadap jawaban temannya, menyatakan ketidaksetujuan, mencari
alternatif penyelesaian yang lain, dan melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau
terhadap hasil pelajaran.
Utami, Budiyono dan Usodo (2014) serta Nyoto, Usodo dan Riyadi (2015) serta Sugihatno,
Budiyono dan Slamet (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa pembelajaran dengan pendekatan
matematika realistik meningkatkan prestasi belajar siswa. Peningkatan yang terjadi dari penerapan
pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik ini dikarenakan konsep tentang siswa yang dimiliki
pendekatan matematika realistik yaitu 1) siswa memiliki seperangkat konsep alternatif tentang ide-ide
matematika yang mempengaruhi belajar selanjutnya. 2) Siswa memperoleh pengetahuan baru dengan
membentuk pengetahuan itu untuk dirinya sendiri. 3) Pembentukan pengetahuan merupakan proses
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perubahan yang meliputi penambahan, kreasi, modifikasi, penghalusan, penyusunan kembali dan
penolakan. 4) Pengetahuan baru yang dibangun oleh siswa untuk dirinya sendiri berangkat dari
seperangkat pengalaman. 5) Setiap siswa tanpa memandang ras, budaya dan jenis kelamin mampu
memahmi dan mengerjakan matematik (Hadi, 2017).
Pendekatan matematika realistik menekankan pada persamaan dan pengembangan ide-ide
matematika oleh siswa. Hal ini juga yang menyebabkan pendekatan matematika realistik dapat
mengembangkan kemampuan matematika siswa. Selain itu pembelajaran matematika realistik juga
mengembangkan interaksi antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa lain. Sehingga
pembelajaran tidak didominasi oleh guru melainkan siswa aktif dalam mencari dan menyusun
pengetahuan melalui eksplorasi atau manipulasi maupun diskusi. Pembelajaran dengan pendekatan
matematika realistik mengaitkan topik antar materi pelajaran sehingga dalam satu kegiatan siswa dapat
memperoleh pengetahuan dari berbagai pelajaran dengan topik yang masih berhubungan. Pembelajaran
yang demikian akan melatih kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah melalui berbagai sudut
pandang.
KESIMPULAN
Matematika sebagai pelajaran pokok di setiap jenjang pendidikan baik secara sadar maupun
tidak sadar memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pendekatan
matematika realistik membantu siswa dalam mengatikan antar materi pembelajaran dan menyelesaikan
suatu masalah. Melalui pembelajaran pendekatan matematika realistik, siswa secara kritis memahami dan
menyelesaikan masalah yang ada melalui berbagai cara yang diperolehnya. Oleh sebab itu, pembelajaran
dengan pendekatan matematika realistik ini memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika.
Untuk memperoleh capaian yang maksimal maka penerapan pendekatan matematika realistik
memerlukan perencanaan dan persiapan yang baik.
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ABSTRAK
Perkembangan zaman menuntut segala hal untuk beradaptasi. Pergembangan pada abad 21 ini
sudah menuju ke penggunaan teknologi. Pendidikan juga tidak lepas dari keharusan untuk beradaptasi.
Pada abad 21, penggunaan teknologi pada pendidikan merupakan suatu hal yang perlu dipenuhi untuk
bisa bertahan pada persaingan global. Lebih khusus lagi, guru juga harus berkompeten dalam
memanfaatkan teknologi. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengintegrasian pengetahuan guru
dalam penggunaan teknologi yang disebut dengan TPACK dalam proses pembelajaran perguruan tinggi.
Sehingga, calon guru yang dipersiapkan oleh perguruan tinggi mempunyai kompetensi dalam melakukan
proses kegiatan belajar mengajar pada abad 21. Pada proses pembelajarannya, penggunakan kerangka
kerja TPACK membutuhkan berbagai pendekatan dan penilaian untuk mengukur keberhasilan mahasiswa
sebagai calon guru dalam memahami dan menerapkan pengetahuan TPACK. Metodologi dalam artikel ini
menggunakan studi pustaka melalui penelitian-penelitian terdahulu. Melalui studi pustaka tersebut, pada
akhirnya akan diperoleh pentingnya pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran perguruan tinggi
untuk mempersiapkan guru dalam menghadapi tantangan abad 21. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.
Kata Kunci: teknologi, TPACK, pembelajaran, perguruan tinggi
PENDAHULUAN
Dewasa ini, negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan
di negara masing-masing. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing baik secara multinasional
maupun global pada umumnya. Salah satu aspek atau indikator yang digunakan untuk menilai kualitas
suatu negara adalah kualitas sumber daya yang dimiliki negara tersebut. Ada beberapa jenis sumber daya
yang ada. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan elemen penting
dalam pembangunan kualitas negara. Semakin baik sumber daya manusia suatu negara, maka semakin
baik juga kualitas negara tersebut.
Indonesia tidak lepas dari keharusan untuk bersaing dengan negara-negara yang lain. Apalagi,
saat ini Indonesia dan negara ASEAN lainnya sedang memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA). Adanya perjanjian MEA ini merupakan wujud langkah integrasi ekonomi untuk menghadapi
perdagangan bebas antar negara di kawasan ASEAN. Pada akhirnya, bukan hanya perdangangan saja
yang harus dikuatkan tetapi sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dalam menjalani era MEA ini.
Berdasarkan data yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP), pada
tahun 2016 urutan indeks pembangunan manusia (IPM) atau yang dikenal dengan Human Development
Index (HDI) berada di urutan ke 113 dari 188 negara. Apabila kita menyorot ulang tahun sebelumnya,
peringkat ini mengalami penurunan dari urutan 110 pada tahun 2015 menjadi 113 tahun 2016. Padahal,
banyak pembangunan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia yang telah diusahakan oleh
pemerintah Indonesia.
Salah satu indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia adalah dari kualitas pendidikan
pada suatu negara. Berbicara kualitas pendidikan, maka salah satu faktor penting yang sangat
berpengaruh adalah kualitas pendidik. Di Indonesia, kualitas pendidik dapat dilihat pada hasil UKG guru.
Pada tahun 2015, rata-rata nilai hasil UKG guru adalah 53,05. Dari rata-rata tersebut, hanya terdapat 10
provinsi dari 33 provinsi yang mempunyai nilai UKG di atas rata-rata. Hal ini menandakan bahwa
pemerataan pendidikan terutama kualitas pendidik masih kurang merata di Indonesia.
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Kebutuhan masyarakat akan pendidikan semakin kompleks. Pendidikan menjadi kebutuhan
dasar yang sangat diperlukan masyarakat dalam meneruskan kehidupan. Berkembangnya arus globalisasi
dan persaingan tenaga kerja secara internasional menuntut masyarakat Indonesia harus berpendidikan.
Namun, permasalahan pendidikan Indonesia juga beragam dan sulit ditemukan solusi yang tepat.
Sehingga sampai sekarang kualitas pendidikan Indonesia masih tergolong rendah. Padahal, presiden Joko
Widodo telah mencetuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Poin ke-lima pada Nawa
Cita presiden Joko Widodo disebutkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar
melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Melalui visi tersebut, pemerintah berharap pendidikan
sebagai sistem pencerdas generasi bangsa mampu mengatasi rendahnya sumber daya manusia Indonesia.
Seiring dengan perkembangan zaman, manusia dituntut untuk bisa beradaptasi dengan
perkembangan dalam berbagai hal. Perkembangan tersebut baik dalam aspek sosial maupun peningkatan
kemampuan diri. Perkembangan yang paling mencolok dalam abad 21 ini adalah perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Manusia yang dapat mengikuti arus perubahan dalam ilmu pengetahuan dan
teknologi mempunyai kemungkinan besar dapat bersaing secara global dan membuka peluang untuk
sukses. Maka dari itu, berbagai kebutuhan selalu meningkat untuk bisa beradaptasi dengan perubahan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan manusia untuk belajar
melalui proses pendidikan.
Banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan. Selain kurikulum dan
pembelajaran, faktor guru juga mempunyai pengaruh signifikan dalam keberhasilan proses pendidikan.
Sederhananya, kualitas proses pendidikan yang baik juga ditentukan baiknya kualitas guru/pengajar. Guru
mempunyai peranan penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum serta rencana
pembelajaran yang baik tidak akan tersampaikan secara sempurna apabila guru yang bersangkutan tidak
dapat menyampaikan secara baik kepada peserta didik. Maka dari itu, guru harus mempunyai
keterampilan yang dapat membantu tersampaikannya materi pembelajaran dengan benar dan mudah
dipahami oleh peserta didik.
Terdapat beberapa teori tentang keterampilan yang dibutuhkan oleh guru untuk menghadapi
persaingan global abad 21. Salah satunya adalah keterampilan yang merupakan integrasi dari tiga
keterampilan utama yang harus dimiliki oleh guru. Keterampilan tersebut biasa dikenal dengan sebutan
TPACK (Technological Pedagogical And Content Knowledge). TPACK merupakan integrasi dari
pengetahuan pedagogi (PK), pengetahuan konten (CK), dan pengetahuan teknologi (TK). Ketiga
pengetahuan dasar guru ini saling berintegrasi dan mendukung satu sama lain sehingga tercipta
kemampuan yang lengkap. Perkembangan TPACK pertama kali diperkenalkan oleh Shulman pada tahun
1986 yang mendefinisikan bahwa kemampuan guru harus terdiri dari pengetahuan pedagogi dan
pengetahuan konten yang dikenal dengan nama PCK (Pedagogical Content Knowledge). Lalu, PCK
dikembangkan oleh Mishra dan Koehler pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa perlu pengintegrasian
pengetahuan teknologi dalam keterampilan guru untuk menghadapi abad 21. Pada akhirnya, pengetahuan
ini yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan TPACK.
Rumusan masalah pada penelitin ini adalah (1) Bagaimana kerangka kerja TPACK saling
berinteraksi ? (2) Bagaimana validitas kerangka kerja TPACK ? (3) Bagaimana pendekatan pengetahuan
TPACK ? (4) Bagaimana penilaian kerangka kerja TPACK. Tujuan pada penelitian ini adalah (1) Untuk
mengetahui interaksi kerangka kerja TPACK, (2) Untuk mengetahui validitas TPACK, (3) Untuk
mengetahui pendekatan pengetahuan TPACK, (4) Untuk mengetahui teknik penilaian TPACK.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur yang mencoba menganalisis kajian
pengintegrasian pengetahuan TPACK pada pembelajaran di perguruan tinggi melalui literatur
internasional maupun nasional yang relevan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kerangka Kerja Pengetahuan TPACK
Kerangka kerja TPACK dibangun berdasarkan deskripsi PCK untuk menjelaskan bagaimana
pemahaman gutu tentang teknologi pendidikan dan PCK berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk
menghasilkan pengajaran yang efektif dengan teknologi (Koehler, Mishra, & Cain, 2013: 14). Terdapat 3
komponen utama dalam TPACK yaitu pengetahuan konten, pedagogi, dan teknologi. Pengetahuan konten
mengacu pada pelajaran yang diajarkan guru, pengetahuan pedagogis mengacu pada bagaimana guru
menyampaikan materi, dan pengetahuan teknologi mengacu pada pengetahuan guru tentang
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pengintegrasian teknologi dalam mengajar (Elen & Bishop, 2014: 348; Voogt, Fisser, Pareja Roblin,
Tondeur, & van Braak, 2013: 109).
TPACK pertama kali diperkenalkan oleh Koehler dan Mishra pada tahun 2005 yang
menyempurnakan teori dari Shulman pada tahun 1986. Koehler & Mishra (2005:131) menyebutkan
bahwa Secara khusus,tiga komponen pengetahuan kunci membentuk dasar kerangka kerja TPACK
sebagai berikut, (1) Pengetahuan konten (CK) mengacu pada setiap subjek. Pengetahuan bahwa seorang
guru bertanggung jawab untuk mengajar. Selanjutnya, (2) Pengetahuan Pedagogis (PK) mengacu pada
pengetahuan guru tentang berbagai latihan, strategi, dan metode pembelajara untuk meningkatkan
pendidikan siswa. Ketiga, (3) pengetahuan teknologi (TK) mengacu pada pengetahuan gurutentang
teknologi tradisional dan baru yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum.
Empat komponen dalam kerangka kerja TPACK menggambarkan bagaimana ketiga badan
pengetahuan ini berkomunikasi, membatasi, dan saling membelikan sebagai berikut:
• Pengetahuan tentang konten teknologi (TCK) mengacu pada pengetahuan hubungan timbal balik antara
teknologi dan konten. Pengetahuan disipliner sering didefinisikan dandibatasi oleh teknologi dan
perwakilannya dan kemungkinan fungsional.
• Pengetahuan pedagogi tentang konten (PCK) adalah untuk Shulman (1986) pemahaman tentang
pemahaman tentang bagaimana topik tertentu, masalah atau masalah diatur, diwakili dandisesuaikan
dengan beragam minat dan kapasitas murid, dan disajikan untuk instruksi.
• Pengetahuan pedagogi teknologi (TCK) mengacu pada membatasi dan memberikan wawasan tentang
teknologi praktik pedagogis khusus.
• Pengetahuan Teknologi Pedagogical Content (TPACK) mengacu pada pengetahuan tentang hubungan
yang rumit antarateknologi, pedagogi, dan konten yang memungkinkan guru mengembangkan
pembelajaran yang sesuai dan konteks yang spesifik strategi.
Selanjutnya, Elen & Bishop (2014: 347) menyatakan bahwa kerangka kerja TPACK
menunjukkan bahwa para guru perlu memiliki pemahaman mendalam tentang masing-masing komponen
di atas pengetahuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan teknologi, pedagogi, dan konten menjadi
pengajaran. Poin paling penting, TPACK adalah bentuk pengetahuan yang muncul di luar pengetahuan
tentang konten, pedagogi, dan teknologi diambil secara individu tetapi ada dalam transaksional hubungan
yang dinamis.

Gambar 1. Kerangka Kerja TPACK
Validitas Kerangka Kerja TPACK
Mengetahui mengenai TPACK yang sudah menjadi arah penelitian dewasa ini, muncul beberapa
penelitian yang ingin membuktikan kevalidan dari kerangka kerja pengetahuan guru ini. Pertama,
penelitian dari Scherer, Tondeur, & Siddiq (2017: 15) yang menjelaskan bahwa TPACK mampu
mengungkapkan kepercayaan diri dalam mengajara calon guru. Kedua, penelitian dari Saengbanchong,
Wiratchai, & Bowarnkitiwong (2014: 524) validasi TPACK dapat tercapai dengan mengintegrasikan
siswa didalamnya (TPACK-S). Ketiga, validitas dilihat dari mahasiswa fakultas pendidikan terhadap
komponen teknologi yang ada di fakultas. Penelitian Shih & Chuang (2013: 109) yang menemukan
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bahwa perangkat teknologi sangat berguna dalam membangun kompetensi kemampuan TPACK pada
mahasiswa fakultas pendidikan. Keempat, validitas TPACK pada calon guru dari sudut pandang sosial
dan kebudayaan daerah asal (Ay, Karadaʇ, & Acat, 2015: 97).
Kerangka Kerja Pembentuk Pedagogical Content Knowledge (PCK)
Pada hasil analisis penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PCK terbentuk dari dimensi
pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pengajar. Ketiga dimensi tersebut antara lain Pedagogical
Knowledge (PK), Content Knowledge (CK), dan Technological Knowledge (TK). Ketiga dimensi ini
berpengaruh signifikan dan positif terhadap terbentuknya PCK. Hasil ini sesuai dengan temuan dari Dong
et al. (2017) yang menjelaskan bahwa dimensi pengetahuan yang terdiri dari PK dan CK berpengaruh
positif dan signifikan terhadap PCK. CK merupakan pengetahuan guru tentang subjek materi apa yang
harus dipelajari atau diajarkan (Koehler, Mishra, & Cain, 2013). Materi yang akan diajarkan kepada
peserta didik harus diidentifikasi terlebih dahulu. Materi untuk jurusan yang berbeda juga akan berbeda
begitu juga pada tingkatan yang berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Shulman (1986: 5) yang
menyatakan bahwa CK mencakup konsep, teori, gagasan, kerangka organisasi, bukti, serta praktik dan
pendekatan yang sesuai untuk pengembangan ilmu pengetahuan tertentu. Dimensi pengetahuan kedua
yang sangat berpengaruh terhadap PCK adalah PK. Pengetahuan pedagogik adalah pengetahuan
mendalam guru yang meliputi proses dan praktik atau metode pengajaran dan pembelajaran ( Koehler et
al., 2013). Bentuk pengetahuan generik ini berlaku untuk memahami bagaimana mengajar yang baik yang
mempertimbangkan keadaan kelas, siswa, dan materi yang diajarkan, serta media yang digunakan.
Dimensi ketiga yang berpegaruh adalah TK. Sebenarnya, tidak ada pendapat serta ilmu pasti untuk
mendefinisikan secara konkret mengenai TK. Koehler et al. (2013) mencoba mendefinisikan TK sebagai
cara berfikir, bekerja sama, dan menerapkan teknologi ke semua alat serta sumber daya.
Berbicara mengenai PCK sendiri, sudah banyak temuan yang menjelaskan secara rinci
pembentukan pengetahuan ini. pertama, pendapat L. S. Shulman (1987: 5) yang menyatakan bahwa PCK
dapat terbentuk saat guru menafsirkan materi pelajaran, menemukan beberapa cara untuk
mengembangkan dan menyesuaikan diri terhadap bahan ajar dengan konsepsi dan alternatif pengetahuan
untuk siswa. Kedua, pendapat dari Koehler et al. (2013) yang menyatakan bahwa PCK mencakup usaha
inti dari pengajaran, pembelajaran, kurikulum, penilaian, dan pelaporan seperti kondisi yang
mengharuskan seorang guru untuk menggunakan pembelajaran yang mengaitkan antara kurikulum,
penilaian, dan pedagogi.
Kerja Kerja Pembentuk Technological Pedagogical Knowledge (TPK)
Pada hasil analisis penelitian ini menyebutkan bahwa ketiga pengetahuan dasar (TK, PK, dan
CK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan Technological Pedagogical Knowledge
(TPK). Hasil ini didukung oleh temuan Hwee, Koh, Sing, & Tsai (2013: 794) yang menemukan bahwa
dimensi pengetahuan dasar berpengaruh signifikan terhadap TPK terutama TK dan PK. Hal ini sudah
dibuktikan oleh Elen & Bishop (2014: 347) yang menyatakan bahwa TPK mengacu pada sebuah
pemahaman teknologi dapat membatasi serta mengembangkan sebuah praktek pedagogis tertentu. Jadi,
kesimpulannya adalah semua dimensi dari pengetahuan yaitu PK, CK, dan TK mempunyai pengaruh
yang besar dalam pembentukan pengetahuan TPK terutama PK dan TK.
Pengaruh PCK terhadap Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK)
Pada hasil analisis penelitian ini, terbukti bahwa Pedagogical Content Knowledge (PCK)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan Technological, Pedagogical, and Content
Knowledge (TPACK). Hasil ini didukung oleh temuan Tsai, Sing, & Lee (2013: 325) yang menyatakan
bahwa PCK berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembentukan pengetahuan secara terintegrasi
TPACK. Sejak awal ditemukan, konseptualisasi TPACK terutama berasal dari kerangka teoretis PCK
(Jang & Tsai, 2012: 327). Telah ditunjukkan bahwa PCK guru, yang berisi setidaknya pengetahuan
pedagogis dan pengetahuan materi pembelajaran (konten) bisa sangat berhubungan dengan efektivitas
pengajaran dan efisiensi pembelajaran (L. S. Shulman, 1987: 6).
PCK pertama kali dikenalkan oleh L. Shulman (1986: 6) yang berpendapat bahwa perlu ada
kajian mendalam tentang apa yang harus guru ketahui untuk mengajar dan guru harus bisa mengubah
serta mengembangkan materi pembelajaran agar peserta didik dapat mengakses pengetahuan tersebut.
Lalu, kedua pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru itu diintegrasikan ke dalam pengetahuan bernama
PCK. Selanjutnya, ketika pengintegrasian menjadi PCK terdapat beberapa cara untuk bisa menyesuaikan
konten dan pedagogik. Salah satu alternatifnya adalah pengintegrasian teknologi yang dapat
mengembangkan semua sumber daya di sekolah pada semua tingkat (Niess, 2005: 509). Pengembangan
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untuk gagasa L. Shulman (1986), Mishra & Koehler (2006) menambahkan teknologi dalam kerangka
PCK dan menjelaskan tentang pengintegrasian tiga dimensi pengetahuan (TK, CK, dan PK) sebagai
jalinan pengetahuan baru yaitu TPACK. TPACK berfokus pada interaksi kompleks antara pengetahuan
konten, pedagogi, dan teknologi (C. L. Shih & Chuang, 2013: 109).
Pengaruh TPK terhadap Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK)
Pada hasil analisis penelitian ini, terbukti bahwa Technological Pedagogical Knowledge (TPK)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan Technological, Pedagogical, and Content
Knowledge (TPACK). Hasil ini selaras dengan temuan Sing et al. (2011: 1184) yang menyatakan bahwa
ada hubungan yang positif dan signifikan antara TPK dan TPACK. Koehler et al. (2013) berpendapat
bahwa TPK merupakan sebuah pemahaman bagaimana kegiatan belajar mengajar bisa berubah ketika
teknologi tertentu bisa dingunakan dengan cara tertentu. Hal ini termasuk dalam mengetahui pedagogi
dan batasan berbagai alat teknologi yang digunakan dengan disiplin dan perkembangan sesuai desain
serta strategi pedagoginya. Semakin dalam pemahaman seorang guru tentang mengajar, maka semakin
baik fungsi integrasi teknologi tersebut ( matthew j . Koehler et al., 2013). Hal ini akan berdampak pada
perkembangan pengetahuan TPACK (Hwee et al., 2013: 800). Kesimpulannya adalah TPK mempunyai
andil yang besar dalam pembentukan pengetahuan terintegrasi TPACK.
Penilaian Kerangka Kerja TPACK
Kohen & Kramarski (2012: 1) menyatakan bahwa dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam
pendidikan untuk alat panduan guru dalam menggunakan pengetahuan secara efektif memerlukan proses
yang kompleks, multifaset, dan kurang terstruktur. Alat untuk menilai bagaimana guru benar-benar
mengintegrasikan teknologi (T) ke PCK akan memberikan informasi yang mendukung pendekatan
teoritis TPACK dan mungkin juga akan membantu guru memperbaiki keterampilan mereka, hal ini pada
akhirnya akan menyebabkan pemahaman konseptual TPACK lebih baik sebagai disiplin ilmu yang unik.
Sudah banyak penelitian yang mendeskripsikan alat penilaian TPACK ini. salah satunya adalah kuesioner
dan pendekatan integratif (Koehler dkk, 2007: 740). Kedua adalah penilaian keseluruhan dari pendekatan
transformatif (Angeli & Valanides, 2009). Ketiga, adalah menilai TPACK menggunakan indeks dan
langkah refleksi dari pendekatan TPACK yang dipadukan SRL (Kramarski & Michalsky, 2009). Namun,
beberapa peneliti berpendapat bahwa alat ukur yang memberikan penilaian secara andal dan valid
mengenai TPACK masih kurang (Graham, 2011: 1953).
Perancangan modul pun harus disesuaikan dengan tujuan dan maksud utama dari TPACK.
Setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatian dalam perancangan modul TPACK. Pertama, modul
dirancang berdasarkan gagasan bahwa perubahan praktek mengajar membutuhkan waktu. Kedua, modul
dirancang untuk memberikan kemungkinan guru dalam memperluas kompetensi sosial dalam lingkungan
belajar yang aktif dan bermakna (Alvarez dkk, 2009: 321). Ketiga, modul dirancang untuk memperbaiki
praktek mengajar daripada dirancang untuk mengetahui tentang cara menggunakan teknologi. Pada
pelatihannya pun perlu diberikan tugas-tugas yang disesuaikan dengan tujuan keseluruhan TPACK
(Alvarez et al., 2009: 324).
Penilaian tentang kinerja TPACK sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Salah satunya adalah
pendekatan dalam penelitian TPACK yang memasukkan penguasaan guru terhadap pembelajaran terkait
dengan teknologi yang digunakan (Kohen & Kramarski, 2012: 3). Namun, hal tersebut belum bisa
dianggap sebagai tindakan tes menilai pengetahuan TPACK. Krauskopf dkk (2014: 230) menyatakan
bahwa dalam penilaian kinerja TPACK pada guru, diperlukan pertimbangan tiga pengetahuan yaitu
teknologi, pedagogi, dan konten secara simultan. Hal ini juga sudah dilakukan dalam penelitian
Kramarsky & Michalsky (2010: 434) yang menilai guru pelatihan dalam evaluasi dan desain tugas untuk
konten tertentu dan teknologi tertentu.
KESIMPULAN
Kerangka kerja TPACK terdiri dari tiga pengetahuan pokok yang harus dimiliki oleh guru. Tiga
pengetahuan itu adalah pengetahuan teknologi, pengetahuan konten, dan pengetahuan pedagogik. Harus
ada interaksi antar ketiga pengetahuan tersebut agar terjadi pengintegrasian yang sesuai dalam
pembelajaran. Tidak bisa hanya dinilai pada salah satu pengetahuan saja. Mengetahui mengenai TPACK
yang sudah menjadi arah penelitian dewasa ini, muncul beberapa penelitian yang ingin membuktikan
kevalidan dari kerangka kerja pengetahuan guru ini. Pertama, TPACK mampu mengungkapkan
kepercayaan diri dalam mengajara calon guru. Kedua, validasi TPACK dapat tercapai dengan
mengintegrasikan siswa didalamnya (TPACK-S). Ketiga, validitas dilihat dari mahasiswa fakultas
pendidikan terhadap komponen teknologi yang ada di fakultas. Penelitian perangkat teknologi sangat
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berguna dalam membangun kompetensi kemampuan TPACK pada mahasiswa fakultas pendidikan.
Keempat, validitas TPACK pada calon guru dari sudut pandang sosial dan kebudayaan daerah asal.
Pendekatan TPACK dapat melalui integrasi pengetahuan sebelumnya seperti PCK atau TPK sedangkan
pendekatan PCK dan TPK bermula dari tiga pengetahuan utama yang telah disebutkan di atas. Sudah
banyak penelitian yang mendeskripsikan alat penilaian TPACK ini. salah satunya adalah kuesioner dan
pendekatan integratif Kedua adalah penilaian keseluruhan dari pendekatan transformative. Ketiga, adalah
menilai TPACK menggunakan indeks dan langkah refleksi dari pendekatan TPACK yang dipadukan SRL
Namun, beberapa peneliti berpendapat bahwa alat ukur yang memberikan penilaian secara andal dan
valid mengenai TPACK masih kurang.
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ABSTRAK
Pendidikan merupakan bagian penting dari suatu negara dan sebagai fondasi dalam
mengembangkan dan memajukan negara dengan pendidikan yang maju akan menciptakan kualitaskualitas sumber yang dapat mengikuti perkembangan jaman sehingga dibutuhkan komponen-komponen
yang tangguh dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan membentuk peserta
didik yang dapat memiliki kemampuan berfikir kritis dalam menghadapi era globalisasi ini. Kemampuan
berfikir kritis ini ditutntut pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar sering kali belum tertanam dengan
baik. Dalam pembelajaran di Sekolah dasar diperlukan kemampuan berfikir kritis karena dengan
kemampuan berfikir kritis peserta didik mampu melatih untuk mengolah setiap permasalahan yang ada di
lingkungan sekitarnya. Pada kurikulum 2013 pembelajaran berpusat pada peserta didik bukan lagi
berpusat pada guru, dengan berfikir kritis peserta didik akan menggali dan aktif dalam pembelajaran
sehingga akan menimbulkan pembelajaran yang bermakna dan dapat diserap oleh peserta didik tujuan
pembelajarannya. Kemampuan berfikir kritis sangat diperlukan baik disekolah, keluarga maupun di
lingkungan sosial. Kemampuan berfikir kritis akan memberikan sarana dalam mengola informasi dan
permasalahan sehingga dapat menentukan langkah yang tepat dalam bertindak, diperlukan model
pembelajaran yang tepat agar dapat membentuk peserta didik dalam berfikir kritis. Model pembelajaran
Group Investigation adalah model pembelajaran yang mempunyai perencanaan pengaturan kelas yang
umumnya para peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil mencari informasi menggunakan
pertanyaan kelompok diskusi kelompok, serta perencanaan dan bekerja kelompok. Metode yang
digunakan yaitu analisis dan sintesis mengenai penerapan model pembelajaran Group Investigation dalam
membentuk kemampuan berfikir kritis pada peserta didik di sekolah dasar.
Kata Kunci: Model Pembelajaran, Group Investigation, Sekolah Dasar, Cooperative Learning,
kemampuan berfikir kritis.
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan bagian penting dari suatu negara dan sebagai fondasi dalam
mengembangkan dan memajukan suatu negara dengan pendidikan yang maju akan menciptakan peserta
didik yang dapat mengikuti sesuatu perkembangan jaman dibutuhkan komponen-komponen yang tangguh
dalam memajukan pendidikan di Indonesia karena dengan komponen-komponen yang tangguh dapat
bersaing dengan negara lain karena sekarang memasuki era globalisasi yang kuat dan yang berinovasi
yang dapat memajukan suatu negaranya. Salah satu komponen pembelajaran yaitu guru dan peserta didik.
Guru berperan sangat penting dalam proses mentransfer atau memberikan informasi kepada peserta didik.
Dalam memberikan informasi kepada peserta didik tidak selalu berjalan dengan lancar dan memberikan
pengalaman dan persiapan pada peserta didik dalam menghadapi era globalisasi ini. pada kurikulum
2013 terutama pada peserta didik di sekolah dasar dituntut untuk memiliki kemampuan berfikir kritis,
bagi peserta didik di sekolah dasar masih suka bermain dan belum bisa menyadari bahwa pembelajaran
itu penting, Maka sebagai guru harus mencari dan menerapkan model pembelajaran yang tepat agar
peserta didik mudah menerima informasi/materi. Guru berperan sebagai penyampai informasi tetapi guru
juga berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam proses belajar
mengajar. Peserta didik diminta untuk mencari sendiri jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh guru,
dalam pembelajaran akan lebih bermakna jika peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran, selain itu
peserta didik dapat melakukan diskusi dengan berdiskusi peserta didik akan lebih nyaman dalam bertanya
kepada teman selain itu dengan berkembangnya teknologi informasi peserta didik dituntut untuk aktif
dalam pembelajaran baik dalam mengemukakan pendapat maupun maju kedepan diperlukan ketrampilan
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berfikir pada yang baik agar peserta didik dapat mejawab dengan tepat. Salah satu model pembelajaran
dengan diskusi yaitu model pembelajaran Group Investigation, model ini memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk menyampaikan informasi kepada temannya dan mencari informasi-informasi
melalui pertanyaan-pertanyaan serta berusaha menjawab pertanyaan dengan tepat dengan cara
mengumpulkan informasi-informasi. Dengan aktifnya peserta didik dalam mencari informasi atau
jawaban atas pertanyaan yang diberikan guru atau peserta didik lain peserta didik dapat peserta didik
dapat berlatih untuk berfikir kritis dan berusaha selalu memecahkan masalah untuk mencari jawaban yang
tepat. Kemampuan berfikir kritis mempunyai peran bagi peserta didik dalam membekali peserta didik
untuk menghadapi kehidupan di era globalisasi ini. karena globalisasi ini memberikan dampak yang
positif dan dampak yang negatif maka dalam menghadapinya diperluakan peserta didik yang tangguh
yang dapat menyaring dan menimbang mengenai dampak positif dan dampak negatif pada era globalisasi
ini maka diperlukan kemampuan berfikir kritis agar peserta didik tidak salah dalam menentukan sebuah
langkah atau keputusan.
METODE
Kajian ini menggunakan metode analisis dan sintesis. Analisis didefinisikan sebagai suatu
metode yang langkahnya memecah suatu substansi menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen
atau unsur-unsur. Sedangkan sintesis adalah suatu metode yang menggabungkan bagian-bagian atau
komponen-komponen atau unsur-unsur yang terpisah menjadi suatu kesatuan yang berhubungan atau
utuh (Akhadiah dan Listyasari, 2011). Analisis dan sintesis dilakukan terhadap beberapa literatur yang
relevan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
11. Pengertian Model pembelajaran
Arends( 1997:7) menyatakan, “The term teaching models refers to a particular approach to
instruction that includes its goals, syntax, environment, and management system”. Winataputra (2001)
Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam
mengorganisasikan pengalaman untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai
pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan
aktivitas pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik (learning style) dan
gaya mengajar guru. Menurut Suhana (2014:37) model pembelajaran merupakan salah satu
pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun
generative. Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik (learning
style) dan gaya mengajar guru (teaching style).
Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang
melukiskan prosedur mengorganisasi pengalaman belajar untuk mensiasati perilaku, model
pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik (learning style) dan gaya
mengajar guru (teaching style).
12. Unsur Model Pembelajaran
Johnson (1991) mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap Cooperative
Learning. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur model pembelajaran gotong-royong harus
diterapkan. Unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut:
f. Saling Ketergatungan Positif
Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa
sehingga anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai
tujuan mereka.
g. Tanggung Jawab Perseorangan
Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur pertama. Jika tugas dan pola penilaian dibuat
menurut prosedur model pembelajaran Cooperative Learning, setiap peserta didik akan merasa
bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Kunci keberhasilan metode kerja kelompok
adalah persiapan guru dalam penyusunan tugasnya.
h. Tatap Muka
Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi. Kegiatan
interaksi ini akan memberikan para pembelajaran untuk membentuk sinergi yang menguntungkan
semua anggota. Hasil pemikiran beberapa kepala akan lebih kaya dari pada hasil pemikiran dari
satu kepala saja. Lebih jauh, hasil kerja sama ini jauh lebih besar dari pada jumlah hasil masingmasing anggota.
Inti dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi
kekurangan masing-masing anggota kelompok dengan latar belakang pengalaman, keluarga, dan
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sosial ekonomi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini akan menjadi modal utama
dalam proses saling memperkaya antar anggota kelompok.
i. Komunikasi Antar Anggota
Unsur ini juga menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan
berkomunikasi. Sebelum menugaskan peserta didik dalam kelompok, pengajar perlu mengajarkan
cara-cara berkomunikasi. Tidak setiap peserta didik mempunyai keahlian mendengarkan dan
berbicara. Keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk
saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka.
Ada kalanya pembelajar perlu diberitahu secara eksplisit mengenai cara-cara berkomunikasi secara
efektif seperti bagaimana caranya menyanggah pendapat orang lain tanpa harus menyinggung
perasaan orang tersebut.
j. Evaluasi Proses Kelompok
Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja
kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.
Waktu evaluasi ini tidak perlu diajarkan setiap kali ada kerja kelompok, melainkan bisa diadakan
selang beberapa waktu setelah beberapa kali peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran
Cooperative Learning.
13. Karakteristik Model Pembelajaran Group Investigation
Menurut Yurdayanti (2016: 25) karakteristik pembelajaran Group Investigation yaitu:
1. Menekankan pada partisipasi dan aktivitas peserta didik mencari sendiri materi (informasi)
pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia.
2. Para peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun
dalam ketrampilan proses kelompok.
3. Peserta didik yang terlibat aktif pada tahapan pertama sampai akhir
4. Guru sebagai pembimbing, konsultan, dan memberikan kritik yang membangun.
14. Pengertian Model Pembelajaran Group Investigation
Menurut Adora (2014: 147) bependapat bahwa, kelompok ini dapat memberikan kesempatan
pada peserta didik untuk bekerjasama sebagai sebuah tim menuju tujuan bersama. Selanjutnya
menurut (Slavin: 1995:12) Group Investigation merupakan perencanaan pengaturan kelas yang
umumnya para peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil menggunakan pertanyaan kelompok
diskusi kelompok, serta perencanaan dan bekerja kelompok. Sedangkan menurut Suprihatiningrum
(2013:206) Model pembelajaran Group Investigation adalah model yang menuntut para peserta didik
memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam ketrampilan proses belajar
Berdasarkan uraian diatas model pembelajaran Group Investigation merupakan model
pembelajaran yang berkelompok dimana peserta didik bekerjasama dalam mencari informasi yang
akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia dan peserta didik diminta memiliki kemampuan
dalam berkomunikasi dan mempunyai kerampilan proses yang baik.
15. Langkah-Langkah Group Investigation
Menurut Suprihatiningrum (2013:207) Langkah-langkah model pembelajaran Group
Investigation yaitu :
a) Seleksi topic
Peserta didik diminta untuk memilih topik yang sudah disediakan oleh guru. Kemudian guru
mengorganisasikan peserta didik menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 2 sampai 6
orang.
b) Merencanakan Kerja sama
Guru beserta peserta didik merencanakan prosedur belajar khusus, tugas dan tujuan yang bersifat
konsisten dengan berbagai topik yang telah dipilih
c) Implementasi
Pada tahap pelaksanaan ini rencana yang telah dirumuskan harus melibatkan berbagai aktivitas
dan ketrampilan dengan berbagai variasi dan mendorong peserta didik untuk menggunakan
berbagai sumber baik dari sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Dalam hal ini guru
mengikuti, mengawasi kemajuan peserta didik dan menjadi fasilitator dengan memberikan
bantuan pada peserta didik jika dibutuhkan.
d) Analisis dan Sintesis
Peserta didik diminta untuk menganalisis dan mensisntesis berbagai informasi yang mereka
peroleh dan diringkas agar dapat disajikan secara menarik didepan kelas.
e) Penyajian Hasil Akhir
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Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dari berbagai topik yang telah
dipelajari oleh peserta didik setiap kelompok. Penyajian hasil akhir ini dikoordinasi oleh guru.
f) Evaluasi
Guru dan peserta didik melaksanakan evaluasi mengenai hasil presentasi setiap kelompok.
Evaluasi dapat dilakukan secara individu atau kelompok.
Sedangkan menurut Huda (2012: 124) langkah model pembelajaran Group Investigation
adalah (1) Menentukan anggota kelompok atau membagi anggota kelompok kecil, (2) Setiap
kelompok diberikan tugas, (3) Dalam kelompok peserta didik berdiskusi dan mengumpulkan
informasi mengenai informasi yang dikumpulkan, (4) Proses penelitian atau investigasi ini,
mereka akan terlibat dalam aktivitas-aktivitas berfikir tingkat tinggi dengan membuat sintesis,
ringkasan, hipotesis, kesimpulan dan menyajikan laporan setiap kelompoknya.
Berdasarkan uraian diatas langkah-langkah Group Investigation yaitu membagi kelompok
dengan menentukan topik, mengumpulkan informasi dan melakukan diskusi dengan membuat
sintesis, ringkasan, kesimpulan dan menyajikan laporan untuk dipresentasikan.
16. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Group Investigation
Kelebihan Model Pembelajaran Group Investigation
Menurut Purwanto (1987) menyatakan kelebihan pembelajaran Group Investigation: (1)
memungkinkan peserta didik menggunakan ketrampilan iquiry, (2) dapat memberikan kesempatan
kepada peserta agar lebih intensif dalam meneliti, (3) diarahkan untuk mengembangkan
kepemimpinan peserta didik, (4) peserta didik lebih bebas dalam berdiskusi, (4) guru lebih banyak
perhatian pada individu untuk belajar, (5)peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran, (6) strategi
dapat digunakan pada sekolah-sekolah yang melakukan berbagai pengelompokan kelas.
Shoimin (2014: 81) kelebihan model pembelajaran Group Investigation adalah (1) bekerja secara
bebas dalam pembelajaran, (2) dapat bersemangat dalam berinisiatif dan berkreatif, (3) adanya
percaya diri, (4) dapat belajar menangani suatu masalah, (5) dapat mengembangkan antusias, (6)
meningkatkan dalam bekerja sama, (7) belajar komunikasi dengan teman, (8)belajar komunikasi
secara sistematis, (9) belajar menghargai pendapat oranglain, (10) ddapat berpartisipasi dalam
mengambil keputusan, (11) berlatih untuk bertangung jawab, (12) melatih mengembangkan
ketrampilan fisik dari berbagai bidang, (13) dapat mengecek kebenaran jawaban yang dibuat, (14)
merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya, (15) mengecek kebenaran jawaban, (16) berfikir
tentang cara dan strategi yang digunakan sehingga didapat kesimpulan.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas kelebihan model pembelajaran Group Investigation yaitu
(1) peserta didik dapat bekerja dengan bebas dalam pembelajaran, (2) peserta didik lebih bersemangat,
berinisiatif dan berkreatif, (3) percaya diri peserta didik lebih meningkat, (4) peserta didik dapat
belajar menangani suatu masalah, (5) peserta didik mengembangkan antusias, (6) dapat meningkatkan
bekerja sama, (7) belajar komunikasi dengan teman, (8) belajar komunikasi secara sistematis, (9)
belajar menghargai pendapat oranglain, (10) peserta didik dapat berpartisipasi dalam mengambil
keputusan, (11) peserta didik berlatih untuk bertangung jawab, (12) melatih mengembangkan
ketrampilan fisik dari berbagai bidang, (13) dapat mengecek kebenaran jawaban yang dibuat, (14)
merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya, (15) mengecek kebenaran jawaban, (16) berfikir
tentang cara dan strategi yang digunakan sehingga didapat kesimpulan
Kelemahan Model Pembelajaran Group Investigation
Setiawan (2006:9) kelemahan model pembelajaran Group Investigation adalah (1) materi yang
disampaikan sedikit, (2) dalam memberikan penilaian secara personal sulit, (3) tidak semua topic dapat
menggunakan Group Investigation, (4) Diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif, (5) Peserta
didik tidak tuntas dalam memahami materi.
Menurut Slavin (2008) terjadi efek free rider dimana seorang peserta didik bekerja keras untuk
mengerjakan tugas kelompok sedangkan peserta didik lain melakukan aktivitas lain diluar kegiatan
pembelajara.
Menurut uraian diatas kelemahan model pembelajaran Group Investigation (1) materi yang
disampaikan sedikit, (2) dalam memberikan penilaian secara personal sulit, (3) tidak semua topic dapat
menggunakan Group Investigation, (4) Diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif, (5) Peserta
didik tidak tuntas dalam memahami materi, (6) terjadinya free rider
17. Kemampuan Berfikir Kritis
1. Pengertian Kemampuan Berfikir Kritis
Menurut Muhibbin (2011: 118) berfikir kritis merupakan perilaku belajar terutama yang
berhubungan dengan pemecahan masalah. Dalam hal berfikir kritis dituntut menggunakan strategi
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kognitif tertentu yang tepat untuk menguji kendala gagasan pemecahan masalah dan mengatasi
kesalahan atau kekurangan.
Menurut Lestari (2014) Berfikir kritis adalah suatu proses rasional yang bertujuan untuk
membuat keputusan apakah meyakini atau melakukan sesuatu, berfikir kritis berfikir dengan penuh
perhitungan.
Sedangkan menurut Brown (2012: 4) Kemampuan berfikir kritis meliputi pengetahuan
untuk membuat serangkaian pertanyaan kritis yang saling berkaitan, kemamapuan untuk bertanya
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada waktu yang tepat.
Dari uraian ditas dapat berfikir kritis adalah perilaku belajar yang saling berkaitan serta
dituntut menggunakan strategi kognitif untuk bertanya dan menjawab suatu persoalan.
2. Unsur-Unsur Berfikir Kritis
Menurut Ruber (2008: 15) berfikir kritis dituntut untuk menguji kendala gagsan,
pemecahan masalah dan mengatasi masalah serta kekurangannya Sofan (2010:64) menyatakan
bahwa ada 6 unsur dalam berfikir kritis yaitu: (a) Fokus (focus) mengidentifikasi masalah dengan
baik. Permasalahan yang menjadi fokus bisa terdapat dalam kesimpulan sebuah argument.(b) Alasan
(reason) memberikan sebuah alasan yang secara logis atau tidak untuk disimpulkan yang tercantum
dalam fokus. (c) Kesimpulan (inference) jika alasannya tepat, apakah alasan itu cukup disimpulkan
seperti yang tercantum dalam fokus. (d) Situasi (situation) Mencocokan situasi yang sebenarnya. (e)
kejelasan (clarity) harus adanya kejelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam argument
sehingga dalam membuat kesimpulan tidak terdaji kesalahan. (f) Tinjauan Ulang (overview) kita
seharusnya mengecek apa yang sudah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari, dan
disimpulkan.
18. Tahapan Dalam Berfikir Kritis
Jufri (2013) menjelaskan para pemikir kritis selalu melewati beberapa tahap dalam tindakannya yakni
merumuskan masalah, memberikan argumen, melakukan deduksi, melakukan induksi, melakukan
evaluasi, lalu mengambil keputusan dan menentukan tindakan. Tahap ini memiliki kesamaan
karakteristik dengan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya (1973), yakni memahami
masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan perencanaan, dan memeriksa kembali. Nampak
bahwa langkah-langkah penalaran yang dilakukan para pemikir kritis lebih logis, rasional, cermat,
detail langkah demi langkah sesuai fokus permasalahan sebelum mengambil suatu keputusan.
Berpikir kritis juga lebih kompleks dari berpikir biasa pada umumnya yang hanya memahami konsep
atau masalah saja tanpa bisa mengidentifikasi dan mengeksplorasi masalah untuk mencari solusi
lebih lanjut karena berpikir kritis membutuhkan kemampuan mental dan kemampuan intelektual
yang lebih tinggi.
19. Penggunaan model pembelajaran Group Investigation di Sekolah Dasar
1. Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar
Menurut Novikasari (2009) Pada anak usia sekolah dasar antara 6 sampai 12 tahun,
anak banyak mengalami perubahan, baik fisik maupun mental hasil perpaduan faktor intern
maupun pengaruh dari luar, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan yang tidak
kurang pentingnya adalah pergaulan dengan teman sebaya. Dalam kaitannya dengan pendidikan
anak usia sekolah dasar, guru perlu mengetahui benar sifat-sifat serta karakteristik tersebut agar
dapat memberikan pembinaan dengan baik dan tepat sehingga dapat meningkatkan potensi
kecerdasan dan kemampuan anak didiknya sesuai dengan kebutuhan anak dan harapan orangtua
pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Pendirian yang terkenal dikemukakan oleh J.
Bruner ialah setiap mata pelajaran dapat diajarkan dengan efektif dalam bentuk yang jujur secara
intelektual kepada setiap anak dalam setiap tingkat perkembangannya.4 Perkembangan fisik dan
intelektual anak usia 6–12 tahun nampaknya cenderung lamban. Pertumbuhan fisik anak menurun
terus kecuali pada akhir periode tersebut, sedangkan kecakapan motorik terus membaik.
Perubahan terlihat kurang menonjol jika dibandingkan dengan usia permulaan. Akan tetapi,
perkembangan pada usia ini sangat signifikan. Perkembangan intelektual sangat substansial,
karena sifat egosentrik, anak menjadi lebih bersifat logis. Perubahan-perubahan yang terjadi pada
anak usia 6–12 tahun terkait dengan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget;
pertama,melukiskan tentang tahapan operasi konkrit; kedua, berbagai pendekatan yang
difokuskan pada proses informasi terhadap peningkatan memori (ingatan) dan komunikasi serta
pemecahan masalah; dan ketiga, ukuran intelegensi untuk dapat memperkirakan kemampuan
akademik.5 Pada fase operasi konkrit anak telah sanggup untuk memahami banyak konsep
matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu-ilmu sosial secara intuitif dan konkrit. Dalam
proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak menuju kedewasaan, terjadi perubahan-
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perubahan kebutuhan yang sifatnya mendasar. Arti mendasar di sini adalah pada umumnya setiap
individu memiliki kebutuhan ini. Teori Lindgren (1980) dianggap mewakili untuk
menjelaskanperbedaan kebutuhan pada tahapan usia anak sekolah dasar, yaitu dengan
mengklasifikasikan kebutuhan dasar menjadi 4 aspek. Aspek kebutuhan tersebut adalah sebagai
berikut: Berdasarkan perkembangan kognitif dan karakteristik kebutuhan anak usia sekolah dasar
di atas, pembelajaran di sekolah harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir anak
sehingga akhirnya menunjukkan kualitas diri anak. Penggunaan model pembelajaran yang tepat
dapat membentuk kemampuan berfikir pada siswa.
Model pembelajaran Group Investigation merupakan model pembelajaran yang
berkelompok dimana peserta didik bekerjasama dalam mencari informasi yang akan dipelajari
melalui bahan-bahan yang tersedia dan peserta didik diminta memiliki kemampuan dalam
berkomunikasi dan mempunyai kerampilan proses yang baik. Dengan mencari informasiinformasi peserta didik belajar dan berlatih untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis.
Walaupun ditingkat sekolah dasar kemampuan befikir kritis pada peserta didik diperlukan agar
peserta didik terbiasa dalam memecahkan sebuah masalah dan mencari solusi terbaik.
Penggunaan model Group Investigation ini dapat melatih serta memberikan bekal pada peserta
didik dalam memecahkan sebuah masalah baik dilingkungan sekolah, keluarga maupun di
lingkungan masyarakat.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa Model pembelajaran merupakan
seperangkat pola yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman
belajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran Group
Investigation menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Model
pembelajaran Group Investigation dapat membentuk kemampuan berfikir kritis peserta didik.
kemampuan berfikir kritis ini sangat bermanfaat untuk bekal dalam menghadapi era globalisasi dimana
kemajuan teknologi yang diunggulkan akan tetapi kemajuan teknologi mempunyai dampak postif dan
negative diharapkan dengan berfikir kritis peserta didik dapat menentukan pilihan yang tepat baik dalam
pembelajaran maupun dalam lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Disekolah dasar paling tidak
dapat melatih dan mengawali peserta didik untuk berfikir kritis. Pembentukan kemampuan berfikir kritis
pada peserta didik sekolah dasar tidaklah mudah karena peserta didik masih belum meahami konsep
dengan baik maka dari itu diperlukan model pembelajaran yang tepat yang berguna untuk melatih dan
membentuk kemampuan berfikir kritis pada peserta didik sekolah dasar.
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Abstrak
Menulis tidak hanya mengungkapkan perasaan yang disajikan dalam bentuk sastra, tetapi juga menulis
mengungkapkan penjelasan fakta-fakta ilmiah ataupun non ilmiah yang disajikan dalam berbagai jenis
teks. Keterampilan menulis tidak hanya memanfaatkan kemampuan dalam menggunakan tata tulis,
struktur bahasa, dan kosa kata, tetapi juga memanfaatkan kemampuan berpikir kreatif penulis dalam
mendayagunakan bahasa secara efektif. Sejalan dengan hal ini, Zeng, Proctor, dan Salvendy (2011:25)
mengungkapkan proses berpikir kreatif melibatkan proses kognitif dan strategi metakognisi yang
digunakan oleh orang-orang untuk menghasilkan produk kreatif. Sementara itu, Susetya (2016:54)
menemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kreativitas verbal dengan keterampilan
menulis teks eksplanasi. Oleh karenanya, artikel ini bertujuan untuk analisis kritis kemampuan berpikir
kreatif dalam keterampilan menulis eksplanasi. Metode yang digunakan yaitu studi literasi dengan
mengkaji berbagai teori yang ada kemudian teori-teori tersebut dianalisis secara kritis. Uji keabsahan data
menggunakan triangulasi teori dan teknik analisis data menggunakan analisis interaktif Milles dan
Huberman. Hasil pengkajian studi literasi ini yaitu kemampuan berpikir kreatif merupakan sebuah proses
yang mengembangkan kognitif dan metakognitif seseorang dalam memecahkan masalah sehingga ketika
seseorang tersebut dapat memecahkan masalah dengan tuntas maka ia dapat menghasilkan teks eksplanasi
yang baik.karena menulis eksplanasi merupakan menulis teks yang membangun penjelasan tentang
fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan dan sebagainya sehingga kemampuan berpikir kreatif ikut
berperan dalam membangun penjelasan tersebut. Simpulan artikel ini yaitu kemampuan berpikir kreatif
tidak hanya menekankan pada produk akhir dari kreativitas, melainkan sebuah proses yang mampu
mengembangkan kognitif seseorang di bawah bimbingan pendidik. Oleh karena itu, pendidik harus
mampu mengarahkan siswa untuk menghasilkan ide dan memecahkan masalah melalui interaksi antara
kemampuan, proses, dan produk.
Kata Kunci: kemampuan berpikir kreatif, keterampilan menulis eksplanasi, kreativitas
PENDAHULUAN
Kemampuan berpikir kreatif tidak hanya merujuk pada keterampilan menulis sastra atau fiksi.
Ulger (2015:103) mengemukakan bahwa imajinasi dan menggambar merupakan produk dari proses kreatif
bisa diikuti oleh keterampilan berbicara seseorang sebagai elemen-elemen verbal sebagai perluasan dari
imajinasi pasti seiring dengan perkembangan individu. Dengan demikian, garis pengembangan berpikir
kreatif menunjukkan bahwa struktur berpikir kreatif bisa diterima sebagai daerah yang visual dan verbal.
Di sisi lain, Keraf (2007:34) mengatakan bahwa menulis dilakukan untuk mengungkapkan fakta, perasaan,
sikap, dan isi pikiran yang secara jelas dan efektif kepada pembaca yang secara langsung mencerminkan
kemampuan verbal seseorang. Lebih lanjut, Keraf mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan
untuk mencapai penulisan efektif, diantaranya harus memikirkan dan merenungkan gagasan atau ide secara
jelas kemudian mengembangkan gagasan-gagasan utamanya secara jelas dan rinci. Berdasarkan pada
pendapat ini, maka kemampuan berpikir kreatif sangat berpengaruh bagi penulis dalam penyusunan kata
yang membentuk kalimat efektif dan diperhatikan sebelum dirangkai menjadi sebuah paragraf yang logis
agar memenuhi syarat kohesi dan koherensi serta gagasan penulis dapat sampai kepada pembaca.
Menulis eksplansi tergolong menulis non sastra, adapun menulis non sastra dapat disajikan dalam
berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, teks persuasi, teks argumentasi, teks eksposisi, teks eksplanasi,
dan lain-lain. Setiap jenis teks memiliki ciri yang berbeda dengan jenis teks yang lain. Agar bisa
membedakan jenis teks yang satu dengan jenis teks yang lain, peserta didin perlu mengidentifikasi ciri-ciri
setiap jenis teks. Ciri-ciri setiap jenis teks sekurang-kurangnya ditentukan oleh isi, struktur, dan unsurunsur bahasanya. Priyatni (2014: 82) berpendapat bahwa menulis eksplanasi merupakan menulis teks yang
menjelaskan tentang proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu
pengetahuan, budaya dan lain sebagainya. Eksplanasi berangkat dari penulis yang menanyakan ―mengapa‖
dan ―bagaimana‖ suatu fenomena alam atau sosial itu terjadi.
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Sementara itu, Zeng, Proctor, dan Salvendy (2011:25) mengemukakan bahwa terdapat empat
komponen dalam kreativitas yaitu orang/individu, proses, produk, dan penekanan. Komponen utama
kreativitas adalah orang atau individu karena individu kreatif memiliki ciri-ciri kepribadian tertentu yang
akan membantu proses pemikiran kreatif. Proses berpikir kreatif juga disebut sebagai pengetahuan kreatif,
melibatkan proses kognitif dan strategi metakognisi yang digunakan oleh orang-orang untuk menghasilkan
produk kreatif. Sejalan dengan pendapat tersebut, maka keterampilan menulis eksplanasi melibatkan
kemampuan berpikir kreatif, karena menentukan proses berpikir penulis saat akan mengungkapkan
penjelasan. Sejalan dengan hal ini, Susetya (2016:54) menemukan bahwa ada hubungan positif yang
signifikan antara kreativitas verbal dengan keterampilan menulis teks eksplanasi. Berdasar pada hal
tersebut, dapat kita pahami bahwa kemampuan berpikir kreatif tidak hanya merujuk pada keterampilan
menulis sastra atau seni. Lebih dari itu, kemampuan berpikir kreatif berguna bagi penulis untuk
menggunakan gaya kepenulisan agar pesan yang terkandung dalam teks tidak hanya dapat menyampaikan
informasi dengan jelas tetapi juga memenuhi syarat kohesi koherensi paragraf.
Berangkat dari uraian di atas, maka kemampuan berpikir kreatif penulis sangat berperan ketika
dia menulis, baik teks sastra ataupun non sastra, khususnya teks eksplanasi. Hal ini dikarenakan setiap jenis
teks memiliki ciri khas masing-masing, dan untuk menyajikan fakta-fakta ilmiah ataupun non ilmiah
memerlukan kreativitas dalam mendayagunakan bahasa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara
kritis tentang kemampuan berpikir kreatif dalam keterampilan menulis eksplanasi.
METODE
Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literasi. Uji
keabsahan data menggunakan triangulasi teori. Sugiyono (2012:330) mengemukakan bahwa triangulasi
merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan
data dan sumber data yang telah ada. Artikel ini menggabungkan berbagai macam teori yang
mengemukakan tentang kemampuan berpikir kreatif dan keterampilan menulis eksplanasi. Adapun teknik
analisis datanya menggunakan analisis interaktif Milles dan Huberman. Menurut pendapat Miles dan
Huberman (Sugiyono, 2012:337), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kritis Kreativitas dalam Perspektif Teoretis
Kreativitas merupakan sebuah kata benda yang berhubungan dengan membuat (to create) dan kreatif
(creative) yang sesuai kata kerja dan kata sifat seperti pencipta/kreator dan penciptaan/kreasi. Kata benda
sendiri digunakan untuk mengatakan di sisi yang berlawanan dari kata kerja. Sederhananya, to create
adalah untuk membuat dan sebuah pencipataan hanyalah apa yang dibuat. Jadi, semua yang dilakukan
seseorang yang menghasilkan produk ditafsirkan sangat luas sehingga tidak hanya mencakup objek fisik
tetapi juga keadaan mental dan struktur (pemikiran), keadaan, kejadian dan tindakan, dan produk kreasi itu
sendiri serta pencipta/kreator itu sendiri (Wreen, 2015:891-892). Melengkapi Wreen, Ulger (2015:103)
mengemukakan bahwa imajinasi dan menggambar merupakan produk dari proses kreatif bisa diikuti oleh
keterampilan berbicara seseorang sebagai elemen-elemen verbal sebagai perluasan dari imajinasi pasti
seiring dengan perkembangan individu. Dengan demikian, garis pengembangan berpikir kreatif
menunjukkan bahwa struktur berpikir kreatif bisa diterima sebagai daerah yang visual dan verbal.
Senada dengan hal itu, Wechsler, Vendramini, dan Oakland (2012:241) mengatakan bahwa
pemahaman tentang kreativitas ditingkatkan melalui suatu penilaian perbedaan individu yang digambarkan
oleh gaya yaitu cara berpikir dan berperilaku yang disukai. Terdapat dua orang kreatif yaitu (1) mereka
yang menampilkan sifat hati-hati (gaya reflektif) adalah orang yang berhati-hati dan bijaksana yang lebih
suka bekerja dengan fakta dan untuk menganalisis informasi; dan (2) mereka yang menampilkan gaya yang
tidak sesuai (inovatif) adalah orang-orang idealis, motivasi diri, yang lebih menyukai pemikiran orisinal.
Wechsler, Vendramini, dan Oakland juga menemukan gaya orang kreatif yaitu gaya adaptor dan inovator.
Lebih lanjut, mereka juga menemukan bahwa kreativitas seseorang lebih baik ditunjukkan dengan Tulisan
daripada gambar. Berdasar pendapat tersebut, dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang kreatif memiliki
gaya pemikiran mereka sendiri yang berbeda dengan yang lainnya tergantung bagaimana bentuk mereka
dalam mengekspresikannya. Namun, Karwowski (2016:100) menemukan bahwa ada alasan kuat untuk
percaya bahwa melalui perbedaan aspek-aspek konsep diri orang kreatif yang terkait secara timbal balik
yaitu meskipun mereka saling memengaruhi dalam satu lingkaran, kepercayaan diri orang kreatif pada
remaja akan memengaruhi identitas pribadi yang ke tingkat yang lebih besar daripada kebalikannya.
Memang, meskipun hipotesis seperti itu telah dikonfirmasi berkali-kali berkaitan dengan subjek sekolah,
tes langsungnya jarang terjadi dalam literatur kreativitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa walaupun orang
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kreatif memiliki gayanya masing-masing, tetapi pemahaman konsep diri mereka mempengaruhi
kepribadiannya yang diterjemahkan dalam bentuk percaya diri.
Di sisi lain, Sudarma (2016:17-20) mengatakan bahwa pemaknaan terhadap kreativitas itu sangat
beragam, tetapi kita dapat melihat itu ke dalam empat aspek sebagai berikut: (1) kreativitas dimaknai
sebagai kekuatan atau energi yang ada dalam diri individu yang menjadi daya dorong bagi seseorang untuk
melakukan sesuatu dengan cara atau untuk mendapatkan hasil yang terbaik; (2) kreativitas dimaknai
sebagai proses mengelola informasi dan melakukan atau membuat sesuatu; (3) kreativitas adalah sebuah
produk yang bisa berbentuk produk pemikiran/ide, karya tulis, atau produk dalam pengertian barang; dan
(4) kreativitas dimaknai sebagai person/individu yang merupakan kecerdasan berkembang dalam diri
individu, dapat berbentuk sikap, kebiasaan, dan tindakan dalam melahirkan sesuatu yang baru dan orisinal
untuk memecahkan masalah. Sudarma menggambarkan rupa-rupa makna kreativitas sebagai berikut:

Gambar 1. Rupa makna kreativitas
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disintesiskan bahwa kreativitas memiliki makna beragam,
diantaranya yaitu bermakna penciptaan yang tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga keadaan mental,
struktur (pemikiran) atau cara berpikir dan berperilaku yang dapat ditunjukkan melalui visual ataupun
verbal. Makna kreativitas juga dapat dilihat dari empat aspek yaitu bermakna kekuatan, proses, produk, dan
individu yang juga dipengaruhi oleh konsep diri baik yang berupa kepercayaan diri, motivasi, maupun
kepribadian dari orang kreatif tersebut.
Analisis Kritis Kemampuan Berpikir Kreatif Perspektif Teoretis
Zeng, Proctor, dan Salvendy (2011:25) mengungkapkan bahwa definisi kreativitas harus bergantung
pada minat penelitian tertentu. Mereka mengemukakan empat komponen interaktif dalam kreativitas, yaitu
orang, proses, produk, dan penekanan. Kreativitas diasumsikan hadir di setiap individu, meskipun jenius
kreatif jarang ditemui. Namun diitemukan bahwa para elit kreatif memiliki ciri-ciri kepribadian tertentu
yang akan membantu proses berpikir kreatif. Proses berpikir kreatif, juga disebut sebagai kognisi kreatif,
melibatkan proses kognitif dan strategi metakognitif yang digunakan oleh orang untuk menghasilkan
produk kreatif.
Lebih lanjut, Zeng, Proctor, dan Salvendy (2011:25) mengemukakan dasar pemikirannya adalah
bahwa tidak hanya karakteristik kepribadian individu kreatif yang dibenarkan melalui pekerjaan akhir,
tetapi setiap proses kognitif yang diidentifikasi sebagai kreatif juga harus dinilai dari buahnya. Selain itu,
pengaruh penekanan hanya dapat diuji pada ukuran yang reliabel dan ukuran yang valid dari produk
kreatif.
Sementara itu, Legget (2017:846) mengungkapkan pentingnya interaksi antara kemampuan, proses
dan produk, termasuk fitur-fitur penting dari pemikiran divergen dan konvergen, sehingga memungkinkan
konseptualisasi kreativitas yang kompleks. Penelitian kreativitas baru-baru ini telah bergeser ke proses
daripada produk akhir. Bahkan, konteks sosial diperlukan kreativitas dalam berbagi ide dan memecahkan
masalah bersama. Pendekatan tersebut berguna untuk proses perkembangan kreativitas anak yang
didukung teori pembelajaran sosiokultural Vigotsky dan Rogoff.
Legget (2017:846) juga mengemukakan bahwa berpikir kreatif melibatkan aktivitas keterampilan
kompleks dan kemampuan kognitif, faktor kepribadian dan motivasi, gaya, strategi, dan keterampilan
metakognisi. Mengembangkan pengetahuan melibatkan keterampilan prosedural dan proses yang dipelajari
struktur kognitif. Proses pemikiran kreatif menggambarkan semua area pikiran dan kesadaran manusia.
Secara khusus, wawasan kreatif berkembang melalui proses kompleks yang melibatkan serangkaian besar
proses mental dan struktur yang bergabung untuk menghasilkan ide baru. Proses pemikiran kreatif dan
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dasar pengetahuan yang kuat dikembangkan melalui interaksi sosial dan di bawah bimbingan seorang
pendidik berpengalaman yang dapat mengarahkan pemikiran anak-anak.
Lebih lanjut, Legget (2017:850-851) mengungkapkan bahwa pendidik hadir untuk pengembangan
pemikiran kreatif anak-anak dengan mengenali pentingnya kecenderungan keterlibatan anak dalam
pembelajaran serta bagian proses yang diidentifikasi berkontribusi pada perkembangan kreatif anak.
Adapun untuk lebih membantu pendidik dalam membuat konsep kreativitas, penelitian Legget telah
menyusun representasi visual untuk apa yang mungkin dianggap sebagai siklus kreativitas seperti dibawah
ini:

Gambar 2. Siklus kreativitas
Bukti dari penelitian Legget jelas mengakui kreativitas sebagai bagian dari pertumbuhan dan
perkembangan anak-anak. Namun, para pendidik terkadang gagal memahami kreativitas dan bagaimana
hal itu merupakan bagian dari interaksi sehari-hari mereka dengan anak-anak. Oleh karenanya, agar
kreativitas berkembang maka anak-anak perlu didukung oleh pendidik karena mereka secara aktif terlibat
dalam proses kreatif untuk belajar mereka sendiri. Pendidik memainkan peran penting dalam mendukung
pengembangan pemikiran kreatif pada anak-anak dengan menyediakan lingkungan belajar yang
merangsang serta disengaja dengan jenis strategi yang mereka gunakan untuk memfasilitasi kreativitas.
Pendidik berperan penting dalam mendukung pengembangan berpikir kreatif anak dengan menyediakan
merangsang lingkungan belajar serta menjadi disengaja dengan jenis strategi yang mereka gunakan untuk
memfasilitasi kreativitas.
Sementara itu, Soesilo (2014:36-40) mengemukakan ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif ada empat
yaitu: keterampilan berpikir lancar yang didefinisikan dapat mencetuskan banyak gagasan, jawaban,
penyelesaian masalah atau pertanyaan; memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal;
dan selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Kedua, keterampilan berpikir luwes yang didefinisikan
dapat menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi; dapat melihat masalah dari sudut
pandang yang berbeda-beda; mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda; dan mampu
mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Ketiga, keterampilan berpikir rasional, didefinisikan
mampu melahirkan ungkapan baru atau unik; memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan
diri; dan mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur.
Yang terakhir yaitu keterampilan memperinci atau mengelaborasi, didefinisikan mampu memperkaya dan
mengembangkan suatu gagasan atau produk; dan mampu menambahkan atau memperinci detil-detil dari
suatu objek, gagasa atau situasi sehingga lebih menarik. Berbeda dengan Soesilo, Ulger (2015:102)
menemukan bahwa hubungan antara area visual dan verbal dari pemikiran kreatif siswa secara statistik
signifikan dan bermakna, perbedaan jenis kelamin juga bermakna dalam berpikir kreatif. Lebih lanjut,
Ulger menemukan struktur pemikiran kreatif siswa adalah holistik di masa awal pubertas, setidaknya
dalam hal visual dan verbal dari pemikiran kreatif.
Berdasar pada uraian di atas, dapat kita pahami bahwa kemampuan berpikir kreatif tidak hanya
menekankan pada produk akhir dari kreativitas, melainkan sebuah proses yang mampu mengembangkan
kognitif seseorang di bawah bimbingan pendidik sehingga mampu mengarahkan anak-anak untuk
menghasilkan ide dan memecahkan masalah melalui interaksi antara kemampuan, proses, dan produk.
Kemampuan berpikir kreatif juga ditunjukkan dengan ciri-ciri keterampilan berpikir lancar, berpikir luwes,
rasional, dan elaborasi.
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Analisis Kritis Keterampilan Menulis Eksplanasi Perspektif Teoretis
Menulis eksplanasi berisi penjelasan tentang keadaan sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang lain
yang telah terjadi sebelumnya (Maryanto dkk, 2013:1). Oleh karena itu, menulis eksplanasi ditandai
adanya kata sambung urutan seperti pertama, kedua, dan seterusnya. Sejalan dengan pendapat itu, Priyatni
(2014: 82) berpendapat bahwa menulis eksplanasi merupakan menulis teks yang menjelaskan tentang
proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lain
sebagainya. Eksplanasi berangkat dari penulis yang menanyakan ―mengapa‖ dan ―bagaimana‖ suatu
fenomena alam atau sosial itu terjadi.
Sejalan dengan paparan di atas, Seah (2015:414) mengungkapkan bahwa gabungan antara isi dan
analisis kebahasaan menunjukkan tuntutan konsep ilmiah dan bahasa peserta didik dalam membangun
penjelasan tentang topik tertentu. Jadi, teks eksplanasi peserta didik dapat mewakili sejauh mana peserta
didik memperoleh pengetahuan ilmiah dan menerapkannya dalam teks eksplanasi.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disintesiskan bahwa menulis eksplanasi merupakan menulis
teks yang menjelaskan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan dan sebagainya sebagai keaadan sesuatu
yang diakibatkan oleh sesuatu yang lain yang telah terjadi sebelumnya sehingga memiliki ciri terdapat kata
penanda urutan seperti pertama, kedua dan seterusnya, dan juga bercirikan memuat informasi-informasi
fakta, bersifat keilmuan, informatif yang menuntut konsep ilmiah dan bahasa peserta didik dalam
membangun penjelasan tersebut.
Di sisi lain, setiap teks memiliki ciri-ciri kebahasaan sendiri yang membedakan dengan jenis teks lain.
Priyatni (2014: 85) mengatakan bahwa bahasa dalam teks eksplanasi yaitu: (1) memuat istilah dan (2)
struktur kalimatnya menggunakan kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab-akibat. Jadi, teks
eksplanasi memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan jenis teks lain. Hal yang sama juga
diungkapkan oleh Mahsun (2014:97) yang berpendapat bahasa teks eksplanasi memuat deretan-deretan
penjelas yang merupakan urutan hubungan sebab-akibat sehingga memuat kata sambung. Hal tersebut
sejalan dengan Priyatni (2014: 83), teks eksplanasi memiliki struktur secara garis besarnya yang terdiri
dari: (1) judul, judul teks eksplanasi menggambarkan fenomena yang terjadi, (2) pernyataan umum yang
berisi definisi fenomena yang terjadi, (3) deretan penjelas yang menjelaskan mengapa dan bagaimana
fenomena tersebut dapat terjadi, dan (4) penutup/simpulan yang berisi pendapat penulis tentang fenomena
yang dijelaskan. Jadi, struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan
simpulan.
Kitcher (1989:417-420) mengemukakan konsep eksplanasi yaitu (1) memungkinan judul untuk
sebuah teori penjelasan menguraikan pertanyaan mengapa sehingga menunjukkan hubungan yang
sebenarnya; (2) eksplanasi sebagai penggambaran sebab-sebab. Hubungan relevansi dalam eksplanasi yang
sebenarnya adalah hubungan kausal, penjelasan mengidentifikasi penyebab; (3) penyebab pertanyaan
―mengapa‖ dan penjelasan penyebab. Hal ini dimulai dengan fakta dan kejadian tertentu. Setiap pertanyaan
memiliki rancangan sebagai topiknya. Tingkat perbedaan pertanyaan tunggal ―mengapa‖ merupakan
serangkaian rancangan diantara topik dari pertanyaan ―mengapa‖ sehingga menunjukkan kesamaan dari
berbagai macam rancangan pada beberapa ciri atau objek yang dijelaskan dalam topik.
Selanjutnya, Petkov (2015:3697) mengungkapkan bahwa dalam penyatuan penjelasan memberikan
pemahaman karena memasukkan keteraturan fakta-fakta yang lebih umum dalam bentuk hukum ilmiah.
Namun terbukti bermasalah jika hukum-hukum umum tidak dijelaskan. Oleh karen itu, eksplanasi
memberikan pemahaman dalam menyatukan fenomena dari yang umum menuju yang lebih spesifik. Lebih
lanjut, Petkov mengungkapkan bahwa penjelasan ilmiah merupakan bentuk deduktif yang gagasan
utamanya tidak harus mengikuti dari keumuman suatu premis yang mengandung hukum seperti kalimat,
tetapi merupakan karakteristik yang ditunjukkan oleh seluruh struktur argumentatif, yang dikemukakan
Kitcher sebagai pola argumentatif. Pola argumen tersebut mengandung unsur-unsur berikut: (1) kalimat
yang dirangkai merupakan proposisi yang diperoleh dengan mengganti beberapa ungkapan bebas logis
dengan keterangan buatan; (2) seperangkat instruksi pengisian untuk skema kalimat yang memberikan arah
untuk mengganti keterangan buatan dengan konsep-konsep dalam ruang lingkup teori; (3) sebuah argumen
yang dirangkai adalah sebuah urutan kalimat skematik; (4) klasifikasi untuk argumen skematik adalah
serangkaian pernyataan yang menggambarkan karakteristik inferensial dari argumen skematik; dan (5) pola
umum argumen adalah gabungan tiga argumen skematik yang terdiri yaitu serangkaian petunjuk pengisian,
satu untuk setiap bagian argumen skematik dan klasifikasi untuk argumen skematik.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disintesiskan bahwa keterampilan menulis eksplanasi perspektif
teoretis yaitu menulis teks yang menjelaskan tentang proses yang berhubungan dengan fenomenafenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lain sebagainya yang kebahasaannya memuat istilah
dan menggunakan kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab-akibat, struktur teksnya terdiri dari
judul, pernyataan umum, deretan penjelas, dan simpulan yang berisi pendapat. Pendapat dalam teks
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eksplanasi digunakan untuk menyatukan keteraturan fakta-fakta yang lebih umum dalam bentuk hukum
ilmiah atau menyatukan fenomena dari yang umum menuju yang lebih spesifik sehingga argumen dalam
menulis eksplanasi memiliki pola silogisme.
Hubungan Kemampuan Berpikir Kreatif dalam Menulis Eksplanasi
Kemampuan berpikir kreatif tidak hanya menekankan pada produk akhir dari kreativitas, melainkan
sebuah proses yang mampu mengembangkan kognitif seseorang di bawah bimbingan pendidik sehingga
mampu mengarahkan anak-anak untuk menghasilkan ide dan memecahkan masalah melalui interaksi
antara kemampuan, proses, dan produk. Sementara itu, menulis eksplanasi merupakan menulis teks yang
menjelaskan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan dan sebagainya sebagai keaadan sesuatu yang
diakibatkan oleh sesuatu yang lain yang telah terjadi sebelumnya sehingga memiliki ciri terdapat kata
penanda urutan seperti pertama, kedua dan seterusnya, dan juga bercirikan memuat informasi-informasi
fakta, bersifat keilmuan, informatif yang menuntut konsep ilmiah dan bahasa peserta didik dalam
membangun penjelasan tersebut.
Aspek press dalam kemampuan berpikir kreatif memberi dorongan kepada penulis untuk menjelaskan
fenomena dengan sebaik-baiknya Aspek proses dalam kemampuan berpikir kreatif sejalan dengan konsep
menulis eksplanasi bahwa menulis eksplanasi yaitu menjelaskan tentang proses yang berhubungan dengan
fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lain sebagainya. Ditinjau dari kreativitas,
kreativitas dimaknai sebagai proses mengelola informasi dan melakukan atau membuat sesuatu.
Aspek produk dalam kemampuan berpikir kreatif juga sejalan dengan hasil akhir menulis eksplanasi
bahwa penulis memberikan pemikiran/ide yang disusun dalam sebuah tulisan. Kemudian, aspek individu
dalam kreativitas dimaknai sebagai kecerdasan berkembang dalam diri individu dalam memecahkan
masalah yang diwujudkan dalam menulis eksplanasi. Aspek individu dalam kemampuan berpikir kreatif
membantu proses berpikir kreatif sesorang sehingga melibatkan proses kognitif dan strategi metakognitif
yang digunakan oleh penulis untuk memecahkan masalah dalam tulisan eksplanasinya.
KESIMPULAN
Menulis eksplanasi merupakan menulis teks yang membangun penjelasan tentang fenomena alam,
sosial, ilmu pengetahuan dan sebagainya yang membutuhkan kemampuan berpikir kreatif karena
kemampuan berpikir kreatif merupakan sebuah proses yang mengembangkan kognitif dan strategi
metakognitif seseorang dalam memecahkan masalah sehingga ketika seseorang tersebut dapat
memecahkan masalah dengan tuntas maka ia dapat menghasilkan teks eksplanasi yang baik. Kemampuan
berpikir kreatif tidak hanya menekankan pada produk akhir dari kreativitas, melainkan sebuah proses
yang mampu mengembangkan kognitif seseorang di bawah bimbingan pendidik. Oleh karena itu,
pendidik harus mampu mengarahkan siswa untuk menghasilkan ide dan memecahkan masalah melalui
interaksi antara kemampuan, proses, dan produk.
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ABSTRAK
Peningkatan mutu pendidikan sebenarnya adalah tanggung jawab dari semua pihak. Tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat, kepala sekolah dan guru saja, namun juga menjadi tanggung jawab
orang tua dan juga dukungan dari masyarakat. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan sebuah
otonomi yang diberikan pemerintah kepada lembaga sekolah supaya dapat meningkatkan prestasi, dan
kualitas pendidikan dengan melibatkan semua pihak yaitu kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat
yang diwakili oleh komite sekolah. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu
atau pejabat baik pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan
dalam keputusan kebijakan. Artikel ini mengkaji tentang implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) khususnya di sekolah dasar negeri Jetis 02 Jaten Karanganyar.Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung dengan
menggunakan teknik wawancara tak terstruktur. Hasil yang didapat dari wawancara tak terstruktur yaitu
kepala sekolah selaku pemimpin di lembaga sekolah tersebut telah memberdayakan sumber daya yang
ada di sekolah dengan cara melibatkan komite sekolah, dan wali murid dalam meningkatkan sarana
prasarana, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat dan manajemen layanan khusus. Kepala
sekolah juga melibatkan Babinsa untuk ikut serta menjaga keamanan sekolah, sehingga seluruh aktifitas
yang ada di sekolah bisa terlaksana dengan aman. Harapan dari peneliti yaitu adanya perhatian dan
dukungan dari semua pihak agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dengan menerapkan
Manajemen Berbasis Sekolah dengan maksimal.
Kata kunci: Implementasi, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
PENDAHULUAN
Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa.
Masyarakat yang cerdas akan sangat membantu dalam perkembangan suatu negara. Kualitas pendidikan
dalam suatu negara sangat menentukan kualitas SDM masyarakat dari suatu negara tersebut. Peningkatan
kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan. Peningkatan
kualitas sumber daya manusia dapat melalui program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan
terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
Pada era disrupsi yang tengah dihadapi saat ini, terjadi banyak perubahan yang fundamental atau
mendasar di berbagai aspek kehidupan. Era disrupsi mengajak masyarakat agar mempunyai kecepatan
dalam beradaptasi dengan perubahan. Dalam dunia pendidikan, dampak dari era disrupsi sangat terlihat.
Dampak dari era disrupsi yang tengah dirasakan di dunia pendidikan yaitu salah satunya di sekolah,
semua serba berbasis IT. Siswa dapat dengan mudah menggunakan smartphone ataupun laptop dan juga
computer di sekolah maupun dirumah bahkan dalam proses pembelajaran sedangkan yang terjadi di
lapangan banyak guru yang sudah senior dan tidak mampu mengikuti perubahan pada era disrupsi saat
ini.
Permasalahan dalam peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak
hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan
kompleks, baik yang menyangkut perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan sistem sekolah. Lemahnya manajemen pendidikan akan menimbulkan dampak yang
buruk dalam mutu pendidikan di suatu sekolah. Dampak dari lemahnya manajemen pendidikan dapat
dilihat dari jumlah peserta didik yang mengulang kelas dan putus sekolah.
Manajemen kurikulum dalam setiap lembaga sekolah sangat penting sebagai upaya mengatasi
permasalah pendidikan. Mohammad Mustari (2015:57) menyatakan bahwa manajemen kurikulum adalah
segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan
dititikberatkan pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Kurikulum di sekolah
merupakan penentu utama kegiatan sekolah.
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Manajemen kurikulum sendiri sebenarnya merupakan salah satu dari komponen manajemen
sekolah.Ricky W. Griffin (2006) dalam Tatang (2015:15) mendefinisikan manajemen sebagai proses
perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran
(goals) secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin agar dapat menjalankan kepemimpinannya, harus
memahami manajemen dalam sebuah lembaga atau organisasi yang akan dipimpin sehingga tujuan dapat
tercapai. Dalam hal ini tujuan tersebut yaitu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini diperkuat
oleh pendapat Sagala (2007:55) menyatakan bahwa manajemen sekolah adalah proses dari instansi yang
memimpin dan membimbing penyelenggaraan pekerjaan sekolah dalam mewujudkan tujuan pendidikan
dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan, yaitu lingkungan
tempat terjadinya berbagai aktivitas pendidikan. Manajemen sekolah merupakan sebuah manajemen
mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi dalam suatu lembaga sekolah.
Manajemen sekolah di Indonesia sudah diterapkan sejak lama, dengan tujuan dapat
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia serta meningkatkan kualitas generasi muda dalam
menyiapkan masa depan pada era disrupsi saat ini. Manajemen sekolah dikenal dengan istilah Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS). Istilah Manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “school-based
management” .istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai
mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Menurut
Mulyasa (2017:24) ―Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang ditunjukkan
dengan pertanyaan politik dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN)‖. Pemerintah sangat
memperhatikan permasalahan dalam dunia pendidikan sehingga muncul upaya peningkatan mutu
pendidikan di Indonesia dengan adanya program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Sudarwan Danim (2008:34)mendefinisikan ―Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai suatu
proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas,
partisipasi, dan sustainabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu‖.
Berdasarkan uraian tersebut, pengertian Manajemen Berbasis Sekolah lebih ditekankan pada sebuah
proses kerja dalam sebuah komunitas yang ada di sebuah lembaga sekolah dengan menerapkan kaidah
otonomi yang telah diberikan pada sebuah sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu.
Menurut Slamet (2001:21) dalam Agus Wibowo (2013:115) mengatakan bahwa ―Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) adalah pengkoordinasian dan penyesuaian sumberdaya yang dilakukan secara
mandiri (otonomi) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam
kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan
sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan‖. Bertolak dari pendapat tersebut,
pengertian dari Manajemen Berbasis Sekolah yaitu kegiatan pengkoordinasian dan penyesuaian
sumberdaya yang dilakukan oleh sebuah lembaga sekolah secara otonomi untuk mencapai tujuan
pendidikan yang berkualitas dengan melibatkan semua kolompok yang terkait dengan sekolah secara
langsung dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan.
Daryanto (2013:176) memaparkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya
adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua
kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses
pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional. Manajemen Berbasis Sekolah tidak hanya memberikan otonomi/kebebasan
terhadap lembaga sekolah dalam pelaksanaan program dan pelaksanaan pembelajaran saja, namun juga
membebaskan dalam proses pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan dari keputusan tersebut.
Pendapat lain tentang pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dikemukakan oleh Myers
dan Stonehill (1993:1) yaitu ―……… school-based management is a strategy to improve education by
transferring significant decision-making authority from state and district offices to individual schools”.
Pengertian ini mengandung makna bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah suatu strategi
untuk memperbaiki pendidikan dengan melimpahkan kepentingan pengambilan keputusan dari kekuasaan
pusat dan pemerintah daerah kepada kemandirian sekolah.
Dari beberapa pengertian di atas, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan sebuah model
manajemen yang memberikan otonomi kepada lembaga sekolah dan mendorong partisipasi dari semua
warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan untuk mengelola sekolah dalam
rangka meningkatkan mutu pendidikan.
Guna mengetahui keberhasilan dari program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam
meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya analisis dari implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di
sekolah. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008: 65) Implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok
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pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan.
Pengertian dari implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tindakan-tindakan yang
dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta
yang diarahkan pada tercapainya tujuan peningkatan mutu pendidikan mulai dari sebuah proses
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dalam sebuah lembaga sekolah yang melibatkan
semua warga sekolah dan juga masyarakat. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mengangkat tema
manajemen berbasis sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran PAKEM dan juga implementasi
Manajemen Berbasis Sekolah di MTs NU Kec. Ungaran Semarang, peneliti merasa perlu adanya sebuah
penelitian tentang Manajemen Berbasis Sekolah yang berkelanjutan di Karanganyar. Hal ini dikarenakan,
sebuah manajemen yang baik sangat diperlukan di sebuah lembaga sekolah agar perencanaan, dan
pelaksanaan manajemen tersebut tepat sasaran.
Berdasarkan urgensi yang telah disampaikan, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini
yaitu bagaimana implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri Jetis 02 Kecamatan Jaten
Kabupaten Karanganyar. Dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
di SD Negeri Jetis 02 Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
METODE
Dalam penelitian ini digunakan Metodologi dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penentuan
sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara Snowball Sampling.
Penelitian ini berlokasi di SD Negeri Jetis 02 Kec. Jaten Kab. Karanganyar karena didasarkan pada
beberapa pertimbangan:
 SD Negeri Jetis 02 Kec. Jaten adalah sekolah dasar dimana para peserta didiknya memiliki SDM yang
tinggi, sering meraih juara dalam perlombaan tingkat kabupaten
 SD Negeri Jetis 02 Kec. Jaten sangat bagus dalam hal kinerja antara kepala sekolah, guru, staff dan
wali murid
 SD Negeri Jetis 02 Kec. Jaten telah memiliki akdreditasi sekolah A.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.
Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat di mengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan
interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar, dimana fenomena
tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahanbahan yang ditulis oleh atau tentang subyek).
 Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur. Sedangkan jumlah
informan yang diambil terdiri dari : 1). Kepala Sekolah SD Negeri Jetis 02 Kec. Jaten ; 2). Guru kelas
SD Negeri Jetis 02 Kec. Jaten ;
 Tehnik observasi, yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teman sebaya atau dengan guru
agar lebih kuat.
 Tehnik Dokumentasi, digunakan untuk keabsahan data dan menguatkan data hasil wawancara yaitu
dengan menggunakan rekaman dan dokumentasi berupa hasil nilai siswa, hasil ulangan siswa, hasil
prestasi siswa. Berikut gambaran dari teknik pengumpulan data:

Gambar 1: Macam-macam teknik pengumpulan data
Sumber: Sugiyono (2015:308)
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Data Collection
Data Display
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Conclusions:drawin
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Gambar 2. Model Analisis Data
Sumber: Mattew B. Milles A. Michael Huberman (2007:16)
Tahapan Penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di SD Negeri Jetis 02 dengan kepala sekolah
dan beberapa guru terkait dengan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah ditemukan beberapa hasil,
pertama kepala sekolah selaku pemimpin di lembaga sekolah telah melalukan tindakan-tindakan yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan terbukti dengan peserta didik sering memenangkan
perlombaan ditingkat kecamatan maupun kabupaten. Kedua, kepala sekolah telah memberdayakan warga
sekolah dan wali murid terbukti dengan adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan wali murid dalam
mengawasi dan meningkatkan prestasi peserta didik dengan mengadakan paguyuban wali murid tiap
kelas yang aktif berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan peserta didik. Ketiga, kepala sekolah telah
memberdayakan warga sekolah dengan adanya partisipasi masyarakat dalam ikut serta meningkatkan
prestasi sekolah dengan memberikan masukan-masukan yang membangun. Serta terlibatnya babinsa
dalam ikut serta menjaga keamanan sekolah dan mengawasi peserta didik di luar jam sekolah. Keempat,
kepala sekolah senantiasa melibatkan komite dalam perencanaan, dan juga proses pelaksanaan setiap
kegiatan sekolah. Kelima, kepala sekolah melibatkan wali murid dan komite dalam sebuah kegiatan
sekolah dan adanya transparansi dari pihak sekolah terkait dana sekolah serta membebaskan peserta didik
dari pungutan apapun. Keenam, kepala sekolah mendukung dan mewajibkan setiap guru untuk
mengupdate pengetahuan dengan mengikuti seminar, diklat maupun pelatihan agar kompetensi guru
meningkat untuk menghadapi era disrupsi saat ini.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan dari artikel ini yaitu kepala sekolah di SD Negeri Jetis 02 telah melaksanakan
Manajemen Berbasis Sekolah dengan baik. Banyak prestasi yang telah diraih oleh peserta didik dalam
beberapa perlombaan baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Akreditasi sekolah A, hal ini
membuktikan kesungguhan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah telah
melibatkan warga sekolah, komite, masyarakat, wali murid dan pihak terkait (stakeholder) dalam
merencanakan dan proses pelaksanaan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di era disrupsi yang
sedang dialami saat ini.
Saran
Saran dari hasil penelitian ini yaitu dukungan dan partisipasi dari semua pihak terkait dengan
Manajemen Berbasis Sekolah agar kualitas pendidikan di Indonesia semakin meningkat dan memberikan
bekal terhadap peserta didik dalam menghadapi era disrupsi yang sedang dialami saat ini.
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ABSTRAK
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mengedepankan pengembangan sikap baik religi maupun
sosial, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan materi pelajaran secara
mandiri. Sehingga siswa tidak lagi bergantung pada guru karena pembelajaran pada kurikulum 2013 tidak
lagi teacher center learning melainkan student center learning dan salah satu model pembelajaran yang
digunakan yaitu problem based learning (PBL). SMA Al-Islam 1 Surakarta merupakan sekolah swasta
yang sudah menerapkan kurikulum 2013 dari awal dirancang yaitu mulai dari tahun pelajaran 2013-2014,
dan hampir dalam pembelajaran yang dilakukan pernah menggunakan model PBL. Adapun tujuan
penelitian ini untuk mengetahui implementasi kurikulum 2013 dengan pembelajaran model PBL. Teknik
pengumpulan data metode kualitatif dengan wawancara, observasi dan studi pustaka serta analisis data
meliputi reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian
menunjukan bahwa implementasi kurikulum 2013 dengan pembelajaran model PBL menjadikan siswa
aktif, mandiri, tanggung jawab kritis dalam pembelajaran sehingga terciptanya pengembangan sikap baik
dalam social, pengetahuan maupun ketrampilan. Dari pandangan guru sendiri model PBL menjadikan
guru lebih kreatif dalam mencari masalah yang terkait dengan materi agar siswa tertarik dan timbul rasa
ingin tahu.
Kata kunci: kurikulum 2013, Problem Based Learning
PENDAHULUAN
Kurikulum merupakan sistem yang terencana rencana serta pengaturan mengenai isi dan bahan
pembelajaran yang dijadikan pedoman dalam aktivitas pembelajaran yang digunakan disekolah-sekolah
sehingga proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dengan kurikulum pendidikan di
sekolah akan lebih teratur dengan sistem yang sama di sekolah manapun di Indoneisa. Kurikulum juga
dijadikan sebagai acuan guru dalam mengajar dan dalam hal administrasinya, seperti yang disampaikan
Deng Zongyi (2018: 156) bahwa kurikulum digunakan untuk memahami pekerjaan seorang guru yang
kaitannya dengan institusional.
Kurikulum pendidikan di Indonesia secara periodik sudah mengalami beberapa perubahan
dengan tujuan agar terjadi peningkatan kualitas pendidikan dan upaya untuk menyesuaikan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harapannya dapat menghasilkan sumber daya
manusia yang berkualitas tinggi, sehingga dapat bersaing di era globalisasi. Kurikulum di Indonesia sudah
mengalami beberapa kali perubahan dan dengan nama yang berbeda pula, yaitu rentjana pelajaran 1947,
rentjana pelajaran terurai 1952, rentjana pendidikan 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum
1984, kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP) 2006, kurikulum 2013. Perubahan kurikulum tersebut merupakan konsekuensi yang logis karena
perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan IPTEK yang ada dalam masyarakat. Karena,
kurikulum dijadikan suatu seperangkat rencana dalam pendidikan maka perlu dikembangkan sesuai
dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.
Indonesia saat ini menerapkan kurikulum 2013 yang merupakan salah satu upaya pemerintah
untuk lebih meningkatkan kualitas lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan. Perubahan Kurikulum 2013
diharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui
penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) yang
terintegrasi. Hal tersebut karena dalam kurikulum ini lebih mengedepankan pembelajaran student center
learning dimana siswa dituntut untuk menemukan sediri materi yang akan dipelajari sehingga perlu
adanya model yang sesuai dengan pembelajaran tersebut. Hal tersebut dipersiapkan untuk menyongsong
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perkembangan jaman dan perkembangan ilmu pengetahuan abad 21, yang akan mengalami
perkembangan baik ciri atau model pembelajaran. Skema menurut berikut ini menunjukkan adanya
pergeseran paradigma belajar pada abad 21 yang berdasarkan ciri abad 21 dan jenis model pembelajaran
yang seharusnya dilakukan.

Gambar 1. Framework Pembelajaran Abad 21
Domain
pengetahuan
yang
terapkan
untuk
siswa
abad
21
menurut
Terry Heick yaitu pengetahuan meta yang salah satu komponennya adalah Problem-Solving dan Critical
Thinking.

Gambar 2. Tiga Domain Pengetahuan/Berfikir untuk Siswa Abad 21.
Model Problem Based Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan
untuk mendukung pembelajaran dalam kurikulum 2013). Dalam PBL lebih ditekankan pada bagaimana
siswa menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh guru terkait dengan pembelajaran sehingga
terciptanya suatu proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Model PBL diharapkan memberikan
dampak positif dalam pembelajaran misalnya terjadi peningkatan pada hasil belajar. Sejalan dengan hasil
penelitian Downing K, Ning Flora dan Shin K (2010: 66) bahwa PBL dapat meningkatkan hasil belajar
serta mengembangkan ketrampilan siswa.
SMA Al Islam 1 merupakan sekolah yang sudah menggunakan kurikulum 2013 mulai dari
pertama kurikulum diberlakukan yaitu pada tahun pelajaran 2013/2014. Dalam pembelajaran kurikulum
2013 sudah banyak model yang dilakukan guru-guru yang memang model PBL membantu guru dalam
proses pembelajaran, selain itu dengan model PBL menjadikan guru lebih kreatif karena harus
menyajikan masalah dalam setiap materi. Selain manfaat yang didapat dalam pembelajaran PBL, tentunya
terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru dan siswa. Sehingga perlu adanya penelitian
dengan tentang Implementasi Kurikulum 2013 dengan PBL. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk
mengetahui implementasi kurikulum 2013 dengan pembelajaran model Problem Based Learning
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang akan di
deskriptifkan yaitu tentang implementasi kurikulum 2013 dengan model PBL dan hambatan yang
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dihadapi para guru dan siswa dalam implementasi kurikulum 2013 di SMA Al Islam 1 Surakarta.
Responden yang terlibat adalah wakil kepala sekolah bagian kurikulum, guru dan siswa. Teknik
pengumpulan data berupa: (1) Observasi, dilakukan untuk mendapatkan data peran guru dalam
implementasi kurikulum 2013 dengan model PBL, (2) wawancara dilakukan terhadap wakil kepala
sekolah bagian kurikulum, guru dan siswa, (3) Dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini untuk
mengumpulkan data penunjang yaitu program tahunan, program semester, silabus, RPP, data administrasi
guru. Instrument yang digunaka merupakan instrument yang dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan
menggunakan alat-alt bantu untuk mengumpulkan data seperti perekam suara, video atau kamera.
Teknik analisis data melalui tiga proses yaitu (1) reduksi data, data yang terkumpul dari hasil
wawancara, observasi maupun dokumentasi diringkas untuk memperjelas, memperpendek,
memfokuskan, membuang hal-hal yang tidak diperlukan dan mengatur data serta menarik kesimpulannya,
(2) sajian data, dalam bentuk kalimat-kalimat yang menggambarkan dan mendiskripsikan hasil yang
diperoleh, dan (3) penarikan kesimpulan, simpulan akhir yang dilakukan setelah semua data terkumpul,
akan tetapi simpulan ini harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu supaya dapat dipertanggung jawabkan.
Pengujian keabsahan dari data menggunakan triangulasi teknik, yaitu dari observasi, wawancara dan
dokumentasi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi kurikulum 2013 dengan model Problem Based Learning di SMA Al – Islam 1
Surakarta
Kurikulum 2013 merupakan suatu kurikulum yang dirancang pemerintah di tahun 2013 yang
mengedepankan pendidikan karakter, termasuk SMA Al-Islam 1 Surakarta yang sudah menerapkan
kurikulum 2013 sejak awal dirancang yaitu pada tahun 2013 atau pada tahun pelajaran 2013-2014. Upaya
sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 sekolah berusaha menciptakan lingkungan sekolah yang
mendukung, hal tersebut bisa di lihat dari sarana dan prasarana yang disediakan sekolah meliputi
penyediaan LCD di setiap kelas dan wi-fi. Dengan disediakannya sarana tersebut diharapkan dapat
mendukung proses pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa, yang mana sesuai dengan penerapan
dari kurikulum 2013. Senada dengan yang diungkapkan Komara, E (2014: 84) bahwa Perubahan dalam
kurikulum meliputi: (1) sistem pembukuan, buku pelajaran yang termasuk kategori mata pelajaran wajib
dikelola pemerintah, tujuannya agar isi nya dapat dikendalikan dan berkualitas, (2) penataan pelatihan
guru, (3) memperkuat budaya sekolah melalui pengintegrasian kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler
serta penguatan fungsi BK (Konseling psikologi dan konseling teknologi informasi, (4) memperkuat
pendidikan karakter melalui kepramukaan, (5) memperkuat integrasi pengetahuan, bahasa dan budaya.
Selain itu, guru-guru disiapkan dalam rangka mengimplementasikan kurikulum ini yang dapat dilihat
melalui diklat maupun workshop yang diadakan pemerintah maupun yang sudah diadakan sekolah.
Implementasi kurikulum dalam mata pelajaran guru memulai beberapa tahapan yang diawali
dengan proses persiapan yang baik, terlihat dari adanya pengembangan program seperti RPP yang
disusun sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan yaitu pada awal semester. RPP sendiri diharapkan
dapat menjadikan pedoman pelaksanaan pembelajaran oleh guru yang mana dalam pelaksanaannya
mengarah pada pendekatan saintifik yang mencakup kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi, mengasosiasikan dan dapat mengkomunikasikannya. Dalam proses pembelajaran dalam RPP
terdapat tiga kegiatan yaitu kegiatan awal dimana guru membuka proses pembelajaran, memberikan
motivasi serta memberikan stimulus dan dorongan kepada siswa terkait dengan materi yang akan dibahas,
selanjutnya kegiatan inti dimana guru tidak lagi menjadi sumber belajar utama melainkan guru
membimbing siswa sehingga secara aktif mencari mengumpulkan dan mengembangkan materi yang
dibahas dan terakhir yaitu kegiatan penutup dimana dalam kegiatan ini guru berfungsi sebagai penyimpul
materi dari apa yang sudah didiskusikan oleh siswa dan memberikan tes singkat diakhir pelajaran.
Sejalan dengan yang diungkapkan Abidin, Y (2014: 17) bahwa pembelajaran aktif dan konstruktif dalam
kurikulum 2013 sangat dibutuhkan guna mendorong siswa untuk mencari tahu apa yang sedang ia
pelajari.
Pengimplementasikan kurikulum 2013 di SMA Al Islam 1 Surakarta menerapkan pembelajaran
perpaduan antara pembelajaran tatap muka dengan online. Pembelajaran online yang diterapkan di SMA
Al-Islam yang dilihat dari pembelajaran menggunakan web dimana melalui web sekolah
www.smalsa.sch.id dimana siswa dapat mengakses materi maupun tugas yang diberikan guru sehingga
membantu siswa untuk mengulang atau memahami materi terutama untuk siswa yang tidak masuk pada
hari tersebut. Pembelajaran online juga diterapkan pada saat ulangan harian berbasis computer atau yang
lebih dikenal dengan computer based test (CBT). Dengan CBT siswa dilatih untuk melakukan tes
berbasis computer yang tampilan dan proses nya hampir disamakan dengan ujian nasional berbasis
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computer (UNBK). Ulangan dengan CBT sangat membantu siswa dan guru karena hasil dari apa yang
dikerjakan siswa bisa langsung diketahui ditambah lagi dengan adanya tampilan TOP 10 yang mana
siswa dapat melihat 10 besar pararel nilai tertinggi saat ulangan, dari sisi guru ulangan CBT membantu
guru dalam pengoreksian sehingga hasil dapat langsung diketahui dan membantu guru untuk evalusi
materi dengan adanya remidi bagi yang belum tuntas. Untuk pembelajaran di tahun ajaran baru ke depan
akan dirancang pembelajaran dengan ulangan diluar sekolah dengan waktu yang ditentukan.
Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas tidak lepas dari pemilihan model pembelajaran
begitu pula pada metode yang digunakan guru pun beragam yang tentunya dapat menuntut siswa aktif
dalam proses pembelajaran seperti diskusi dan penugasan. Model pembelajaran yang dilakukan para guru
di SMA Al – Islam 1 Surakarta dalam proses pembelajaran yang menuntut siswa aktif meliputi problem
based learning, discovery learning dan project based learning. Keaktifan siswa dilihat dari proses
pembelajaran dan elama proses pembelajaran berlangsung guru juga melakukan penilaian sikap,
ketrampilan maupun pengetahuan kepada siswa.
.
Pandangan Warga Sekolah Terkait Kurikulum 2013 dengan model PBL
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa pandangan kepala sekolah
yang diwakili oleh wakil kepala kurikulum SMA Al – Islam 1 Surakarta bahwa kurikulum 2013 yang saat
rancang belum memiliki persiapan secara matang, hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya fasilitas yang
disediakan oleh pemerintah seperti untuk beberapa mata pelajaran seperti prakarya dimana pemerintah
pusat ataupun daerah belumlah menyediakan tenaga-tenaga ahli yang mengampu mata pelajaran tersebut.
Mengingat pelajaran prakarya sendiri mencakup dan menggabungkan bebrapa pelajaran seperti kimia,
biologi, fisika, ekonomi dan seni rupa. Sehingga pada awalnya sekolahan kesulitan untuk mencarikan
guru pengampu dari mata pelajaran tersebut, selain kurangnya tenaga ahli juga masih kurangnya
bukubuku yang disediakan pemerintah. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan adanya pelatihan yang di
adakan pemerintah pada guru prakarya, semakin jelas dan adanya penigkatan kompetensi guru prakarya.
Model pembelajaran yang digunakan para guru di SMA Al – Islam 1 Surakarta salah satunya
yaitu problem based learning (PBL). Problem based learning merupakan model pembelajaran siswa aktif
dimana siswa diminta untuk mengkritisi suatu masalah yang sebelumnya diberikan oleh guru kemudian
berdiskusi berkelompok dan menyampaikannya hasil diskusi dan temuannya di depan kelas. Hampir
semua guru di SMA Al-Islam 1 Surakarta pernah menggunakan model pembelajan ini karena dengan
adanya suatu masalah siswa diharapkan tertarik dan ingin mencari tahu tentang materi yang akan di
bahas.
Menurut pandangan guru beberapa guru di SMA Al – Islam 1 Sukarata bahwa kurikulum 2013
dengan model PBL pada dasarnya sebuah kurikulum yang membantu yang mana dalam kurikulum 2013
guru memiliki peranan hanya sebagai pengantar, fasilitator dan motivator bagi siswa, saat proses
pembelajaran berlangsung siswalah yang akan aktif karena siswa dituntut untuk menyelesaikan dan
mencari solusi dari masalah yang diberikan guru.
Dilihat dari sisi siswa sendiri, siswa merasa pembelajaran dengan model PBL tidak
membosankan karena selalu ada hal baru dan pengetahuan baru dari guru terkait masalah yang ada.
Dengan adanya masalah siswa terdorong untuk mencari tahu tentang materi dan solusi tentang masalah
tersebut dari buku maupun dari internet sehingga siswa siswa lebih mudah memahami materi yang
dibahas. PBL sendiri juga menjadikan siswa mandiri dan saling bekerja sama dengan teman karena harus
mendiskusikan pemecahan masalah yang harus disampaikan dalam laporan.
Faktor Pendorong dan Penghambat implementasi kurikulum 2013 dengan model PBL di SMA AlIslam 1 Surakarta
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait pengimplementasikan kurikulum 2013
di SMA Al – Islam 1 Surakarta ditemukan beberapa faktor yang mendukung dan faktor yang
menghambat dalam penerapan kurikulum 2013 dengan model PBL. Berikut faktor yang pendorong dalam
pelaksanaan kurikulum 2013 dengan model PBL antara lain: fasilitas sarana dan prasarana yang sangat
mendukung dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dengan model PBL seperti LCD dan wi-fi. Dengan
tersedianya sarana dan prasarana yang ada guru akan dibantu dan tidak kesulitan dalam menciptakan
kondisi belajar dengan model PBL karena siswa akan aktif dalam mencari sumber materi dan pemecahan
masalah, selain itu yang guru tidak lagi menjadi sumber belajar utama oleh siswa karena siswa dapat
mencari materi dan memahaminya melalui buku dan internet. Selain faktor sarana dan prasarana, faktor
ektern berupa pelatihan-pelatihan yang diberikan pada guru baik yang diselenggarakan pemerintah
maupun dari sekolah sendiri. Karena dengan adanya pelatihan guru tidak lagi mengalami kesulitan dan
bingung dalam penerapan kurikulum 2013 karena tentunya dalam pelatihan tersebut guru diberikan
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materi tentang bagaimana kurikulum 2013 dan model pembelajarannya sehingga guru dapat dengan
mudah menerapkannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Sejalan dengan hasil penelitian yang
diungkapkan Lewis, C (2013: 207-217) bahwa tantangan mengenai penggunaan kurikulum dapat
diidentifikasi melalui: (1) perubahan yang kurikulum terhadap pembelajaran melalui peran guru dalam
melakukan pembelajaran. (2) bagaimana penanganan guru dengan kurikulum dalam pembelajaran, (3)
peran pembelajaran dalam penelitian.
Faktor penghambat dalam penerapan kurikulum 2013 dengan model PBL sendiri antara lain:
dalam hal penyediaan sarana prasarana seperti LCD terkadang menurut beberapa guru sedikit mengalami
gangguan sehingga harus ada alternative lain jika LCD di ruang kelas mengalami kerusakan atau
gangguan sehingga saat guru menampilkan masalah yang akan diberikan dalam model PBL akan
terhambat. Selain itu faktor penghambat lainnya masih rendahnya minat belajar siswa yang menjadikan
sulitnya siswa mengikuti proses pembelajaran dengan model PBL pada kurikulum 2013. Dan yang
terakhir yaitu faktor ketergangungan siswa dengan guru yang mana dalam kurikulum ini guru tidak lagi
menjadi sumber belajar utama. Disinilah guru harus mampu meningkatkan minat serta mengurangi
bahkan menghilangkan sikap tetergantungan siswa pada guru sehingga proses pembelajaran akan berjalan
dengan baik dan kondusif.
KESIMPULAN
Pembelajaran dengan model PBL dalam implementasi kurikulum 2013 membantu siswa dan
guru saaat proses pembelajaran di SMA Al-Islam 1 Surakarta. Hal tersebut karena dalam kurikulum 2013
siswa dituntut aktif saat proses pembelajaran yang terlihat pada pembelajaran model PBL dimana siswa
diminta mencari materi dan menyelesaikan sendiri masalah yang diberikan guru terkait dengan materi
yang dibahas. Dalam pelaksanaan terdapat faktor pendorong yang berupa fasilitas sarana dan prasarana
yang memadai, pelatihan guru yang diadakan pemerintah maupun dari sekolah. Sedangkan faktor
penghambat meliputi adanya kerusakan fasilitas saat proses pembelajaran, rendahnya minat siswa saat
pembelajaran khususnya saat mencari materi dan pemecahan masalah serta adanya ketergantungan pada
guru.
Rekomendasi Pengimplementasian kurikulum 2013 dengan model PBL setiap guru hendaknya
lebih meningkatkan proses pembelajaran dengan masalah yang diberikan ke siswa yaitu masalah yang
menarik untuk dipecahkan, selain itu mengurangi intensitas guru dalam penyampaian materi sehingga
siswa mandiri dan tidak bergantung pada guru yang nantinya akan berdampak pada hasil belajar siswa.
Dengan hasil belajar yang baik akan tercipta lulusan yang handal dan berkompeten sesuai yang
diharapkan dari adanya kurikulum 2013.
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan yang sering dialami siswa Kelas V Sekolah
Dasar pada materi volume kubus dan balok dalam Pembelajaran Matematika pada Kurikulum 2013.
Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi tes dan hasil belajar siswa. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Guru, pada materi volume terutama volume kubus dan balok dalam pembelajaran Matematika beberapa
siswa mengalami kesulitan. Kesulitan dalam menghitung, kesulitan dalam memahami konsep, dan lain
sebagainya, akan tetapi yang banyak dialami siswa adalah kesulitan pada pemecahan masalah. Kesulitan
yang dialami siswa terlihat pada hasil observasi yang dilakukan, masing-masing siswa memiliki
permasalah sendiri dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. Hasil belajar siswa juga
memperlihatkan bahwa pada Pembelajaran Matematika pada kompetensi Pemecahan Masalah masih
banyak siswa yang belum memenuhi nilai ketuntasan atau nilai masih dibawah rata-rata. Faktor yang
melatar belakangi pemecahan masalah menjadi salah satu kesulitan yang banyak dan sering dialami oleh
siswa diantara kesulitan-kesulitan yang lain salah satunya adalah pemahaman siswa tentang soal tersebut.
Faktor lain juga dapat dari guru, dari model atau metode yang digunakan dalam pembelajaran. Metode
atau model yan tepat nantinya dapat mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa dari berbagai faktor.
Kata kunci: Kesulitan Belajar, Pembelajaran Matematika, Matematika Sekolah Dasar
PENDAHULUAN
Setiap siswa tentunya memilki karakter yang berbeda-beda,begitu pula dalam kemampuan
akademisnya. Ada siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata namun ada pula siswa yang
memiliki kemampuan dibawah rata-rata. Siswa dengan kemampuan yang baik tentunya prestasi yang
dihasilkan juga akan baik, sebaliknya siswa dengan kemampuan yang kurang baik prestasi yang
dihasilkan juga akan kurang memuaskan. Siswa dengan prestasi yang kurang baik di sekolah tentunya ada
sesuatu yang melatarbelakangi hal tersebut, salah satunya yaitu kesulitan belajar yang dialami oleh siswa.
Kesulitan yang dialami siswa saat belajar dapat berasal dari beberapa faktor diantaranya dari dalam diri
siswa maupun dari lingkungan siswa. Kesulitan belajar dari dalam diri siswa diantaranya seperti minat
belajar siswa, motivasi belajar siswa, atau kemampuan yang dimiliki siswa.
Kemampuan yang dimiliki siswa berbeda-beda sehingga membuat kesulitan yang dialaminya
juga berbeda dalam pembelajaran di sekolah. Berbeda materi yang diajarkan berbeda pula kesulitan yang
dialami, setiap siswa memiliki kesulitannya masing-masing. Salah satu pembelajaran yang sering
dianggap sulit oleh kebanyakan siswa adalah pembelajaran matematika. Pembelajaran Matematika
terutama pada kelas V sekolah sudah pada tahap pemikiran yang lebih kompleks, jadi permasalahan yang
dialami semakin kompleks juga. Banyaknya permasalahan yang kompleks pada materi Pembelajaran
Matematika di Kelas V sekolah Dasar dan begitu pula muncul banyak kesulitan yang dialami oleh siswa
kelas V Sekolah Dasar.
Pembelajaran Matematika dianggap sulit tidak hanya oleh siswa sekolah dasar, melainkan
mahasiswa di perguruan tinggi pun masih banyak yang merasa kesulitan saat dihadapkan pada
matematika. Pembelajaran matematika menurut siswa kelas V di SD Negeri 2 Jampiroso Temanggung
berdasarkan hasil observasi awal menjadi salah satu pembelajaran yang dianggap sulit bagi sebagian
besar siswa. Kesulitan yang dialami oleh siswa berdasarkan hasil wawancara dengan guru beragam,
menurut guru siswa mengalami kesulitan yg berbeda-beda pada setiap materi yang berbeda, beberapa
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kesulitan yang dialami siswa diantaranya kesulitan pada saat menghitung, menerapkan rumus, memahami
soal, dan lain sebagainya.
Berdasarkan banyaknya temuan kesulitan yang sering dialami oleh siswa dalam pembelajaran
matematika, peneliti ingin menganalisis kesulitan belajar apa sajakah yang dialami oleh siswa kelas V
Sekolah Dasar pada pembelajaran Matematika materi volume bangun ruang khususnya volume kubus dan
balok pada Kurikulum 2013, sehingga kita dapat mengetahui kesulitan yang sering dialami oleh
kebanyakan Siswa Sekolah Dasar khususnya kelas V pada pembelajaran Matematika materi volume
bangun ruang khususnya volume kubus dan balok pada Kurikulum 2013.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Jampiroso Temanggung pada Siswa Kelas Va dan Kelas
Vb pada Pembelajaran Matematika materi Volume Kubus dan Balok pada Semester 2 Tahun Pelajaran
2017/2018,
Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif karena menggambarkan atau
mendeskripsikan keadaan atau fenomena yang ada, mencari informasi yang dapat digunakan untuk
mengambil keputusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi ―apa yang ada‖ dalam
suatu situasi. Metode pengumpulan data yang di perlukan menggunakan observasi, wawancara, tes dan
hasil belajar siswa.
Observasi menurut Darmadi (2014:200) observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik
pengumpulan data/fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu system. Observasi digunakan untuk
mengetahui langsung situasi kegiatan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran matematika.
Observasi yang dilakukan di kelas mengamati langsung kepada guru dan juga siswa pada saat proses
pembelajaran matematika.
Wawancara menurut Darmadi (2014: 198) wawancara merupakan percakapan antara narasumber
dan pewawancara. Wawancara digunakan untuk menggali atau mendapatkan informasi yang lebih
mendalam. Wawancara dilakukan langsung kepada Guru Kelas V di luar pembelajaran.
Tes menurut Arikunto (2002: 127) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain
yang digunakan untuk menguku keterampilan, pengetahuan, kemampuan, atau bakat yang dimilkiki oleh
individu atau kelompok. Tes dan Hasil belajar digunakan untuk mengukur dan melihat kemampuan Siswa
dalam mengorganisasi pengetahuannya. Bentuk Tes dalam bentuk essay 10 soal dan hasil belajar diambil
dari hasil belajar harian dan juga hasil tengah semester ataupun akhir semester pada pembelajaran
matematika.
Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik/metode. Menurut
Santori (2010: 171) Triangulasi teknik/metode adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data
yang dilakukan kepada sumber data. Mengecek sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Siswa Kelas V Sekolah Dasar
Siswa kelas V Sekolah Dasar biasanya berusia 10-12 tahun. Anak dengan usia 10-12 tahun
menurut Piaget (dalam Suparno 2001) termasuk dalam fase operasional kongkret (7 – 11 tahun). Fase
operasional konkret ini anak dapat mengembangkan pola-pola berfikir formal sutuhnya. Usia 10-12 tahun
ini Operasional konkret, anak sudah mampu mengerti operasi logisnya reveisibilitas. Menurut (Ojose,
2008) Anak-anak pada tahap ini menggunakan indra mereka untuk tahu; sekarang mereka dapat
mempertimbangkan dua atau tiga dimensi secara bersamaan alih-alih berturut-turut. Untuk contoh, dalam
percobaan cairan, jika pemberitahuan anak tingkat cairan yang lebih rendah, ia juga memperhatikan
piringan lebih lebar, melihat kedua dimensi pada saat yang bersamaan. Cara berfikir operasional konkret
terdapat kekurangan, yaitu anak mampu melakukan operasi tapi dalam situai yang konkret, dengan kata
lain apabila anak dihadapkan pada suatu masalah secara verbal tanpa adanya bahan yang konkret maka ia
belum mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik.
Siswa kelas V (10-12 tahun) mengalami perkembangan intelektual, emosional maupun
pertumbuhan fisik, dimana kecepatan pertumbuhan masing-masing anak berbeda/ tidak sama. Sehingga
terdapat berbagai variasi tingkat pertumbuhan, jadi walaupun dalam usia yang sama masing-masing anak
memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda. (Ojose, 2008) Saat anak-anak berkembang, mereka
berkembang melalui tahapan ditandai dengan cara-cara unik untuk memahami dunia.
Kesimpulannya Siswa kelas V Sekolah Dasar dengan rentang umur 10-12 tahun masuk dalam
fase Operasional konkret dimana siswa masih berfikir secara konkret belum secara abstrak. Melakukan
pendekatan penerapan materi secara langsung sesuai dengan apa yang terjadi si lingkungan siswa akan
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mempermudah dalam pembelajaran. Siswa diberikan kesempatan untuk pro aktif dan mendapat
pengalaman langsung baik indivisual maupun kelompok.
Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar
Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar menggunakan pendekatan saintifik dan diperkuat
dengan model-model pembelajaran yang sudah ada antara lain: Model pembelajaran Kontekstual; model
pembelajaran kooperatif; model pembelajaran penemuan terbimbing; Problem based learning dan project
based learning. Pendekatan tersebut disesuaikan dengan materi yang ada untuk mengembangkan
pengetahuan, kemampuan berfikir dan keterampilan.
Pembelajaran matematika di sekolah dasar siswa melakukan kegiatan mengamati peristiwa,
kejadian, situasi, pola fenomena yang terkait dengan matematika dan akan mulai dikenalkan pemodelan
matematika dalam berbagai bentuk. Siswa akan diarahkan untuk menanya dan mempertanyakan mengapa
atau bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Mengumpulkan dan menggali informasi melalui berbagai
percobaan, berdiskusi dan menganalisis, serta menyusun penalaran apa yang sudah ditemukan dalam
kegiatan berdikusi dan menganalisa.
Dalam pembelajaran matematika hal yang perlu ditekankan menurut buku panduan silabus
a. Aktivitas belajar di bawah bimbingan guru maupun mandiri dengan menggunakan konsep dan
prosedur secara benar dan sistematis dengan mementingkan pemahaman daripada hanya mengingat
prosedur.
b. Melatih kemampuan berpikir untuk membuat generalisasi dari fakta, data, fenomena yang ada.
c. Melatih keterampilan melakukan manipulasi matematika untuk menyelesikan masalah.
d. Melatih keterampilan penalaran matematika.
e. Pembelajaran berbasis pemecahan masalah.
Penilaian Mata Pelajaran Matematika di Sekolah Dasar
Pembuatan instrument penilaian dalam mata pelajaran Matematika Sekolah Dasar pada aspek
pengetahuan dan keterampilan perlu mempertimbangkan kecakapan matematika yang meliputi empat
aspek sebagai berikut :
1. Penilaian pemahaman
Pada aspek ini yang dinilai adalah kemampuan siswa dalam mendeskripsikan konsep,
membandingkan, mengurutkan bilangan, menentukan hasil operasi matematika (menggunakan algoritma
standar), dan mengindentifikasi sifat-sifat operasi dalam matematika yang dikaitkan dengan benda/
kejadian di lingkungan sekitar.
2. Penilaian penyajian dan penafsiran
Pada aspek ini yang dinilai adalah kemampuan siswa dalam membaca dan menafsirkan table dan
diagram, menyajikan data sederhana dalam bentuk table, gambar dan diagram, dan melukiskan bangunbangun geometri.
3. Penilaian penalaran
Pada aspek ini yang dinilai adalah kemampuan siswa dalam mengidentifikasi contoh dan bukan
contoh, menduga dan memeriksa kebenaran suatu pernyataan, mengubah kalimat matematika ke bentuk
kalimat matematika lainnya yang setara, dan menyususn algoritma proses pengerjaan/ pemecahan
masalah matematika.
4. Penilaian pemecahan masalah
Pada aspek ini yang dinilai adalah kemamouan siswa menggunakan matematika dalam
penyelesaian masalah yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari hari.
Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah ditemukannya kesulitan-kesulitan yang
dialami siswa pada pembelajaran matematika. Kesulitan tersebut dialami oleh siswa dengan nilai tinggi
maupun siswa dengan nilai rendah di kelas pada pembelajaran matematika. Penelitian dilakukan pada
kelas Va dan Vb dengan jumlah total 49 siswa.
Aspek
No Soal
Frekuensi (F)
Prosentase (%)
Pemahaman

1, 2

3

3%

Penafsiran

3, 4

13

13%

Penyajian

5, 6

16

16%

penalaran

7, 8

38

39%

pemecahan masalah

9, 10

53

54%

Tabel 1. distribusi jawaban tes tes siswa kelas Va dan Vb
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Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa masih banyak siswa yang menemui atau mengalami
kesulitan dalam pembelajaran matematika. Pada nomor soal 9 dan 10 tentang soal pemecahan masalah
menjadi soal yang dianggap paling sulit oleh kurang lebih 54% siswa kelas V baik kelas Va maupun Vb.
Masih banyak siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal yang dihubungkan atau ditarik
hubungan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Hasil observasi saat pembelajaran matematika saat guru
memberikan latihan soal tentang pemecahan masalah setelah sebelumnya diberikan materi dan juga
contoh soal, banyak dari siswa bertanya saat mengerjakan soal latihan seperti; (1) apa yang dimaksud dari
soal ini?; (2) bagaimana cara mengerjakan soal ini?; (3) apakah benar menggunakan rumus ini?;
(4)bagaimana cara menghitungnya?; dan beberapa pertanyaan yang lain. Menemukan langkah dalam
mengerjakan soal menjadi salah satu kendala bagi siswa . Menurut Ibrahim (1997) dalam (Tambychik &
Meerah, 2010) Kesulitan yang dihadapi di antara siswa lebih terlihat selama langkah prosedural pertama
dalam memecahkan masalah dibandingkan dengan yang lain.
Pada nomor soal 7 dan 8 tentang soal penalaran juga terlihat masih banyak siswa yang
mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal, terdapat kurang lebih 39% siswa masih mengalami
kesulitan. Masih ada beberapa siswa yang kesulitan dalam mengidentifikasi soal dan mengubahnya ke
dalam kalimat matematika yang setara, beberapa siswa lain juga masih kesulitan dalam menuliskan
proses pengerjaannya. Selain itu berdasarkan pendapat guru kelas masih ada beberapa siswa yang
kesulitan dalam menghitung atau lama dalam proses menghitung saat mengerjakan latihan soal.
Pada nomor soal 5 dan 6 tentang soal penyajian terlihat semakin sedikit siswa yang mengalami
kesulitan dalam mengerjakan soal dibandingkan pada nomor soal tentang penalaran (7 dan 8) maupun
pemecahan masalah (9 dan 10). Soal tentang penyajian ini siswa diminta untuk melukiskan bangun ruang
dan jaring-jaring balok dengan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya. Kesulitan yang dialami siswa,
terdapat 16% siswa mengalami kesulitan. Kesulitan yang dialami diantaranya terdapat siswa bertanya saat
menentukan ukuran yang diapakai saat menggunakan penggaris, kesulitan dalam menggambar, kesulitan
dalam menentukan ukurannya dari bangun yang telah dibuat sebelumnya (balok)
Pada nomor soal 3 dan 4 tentang soal penafsiran terlihat semakin sedikit siswa yang mengalami
kesulitan dalam mengerjakan soal dibandingkan pada nomor soal tentang penyajian (5 dan 6). Soal
tentang penafsiran ini siswa diminta melukiskan bangun ruang dan jaring-jaringnya yaitu bangun ruang
kubus dengan ukuran yang sudah ditentukan. Dari keseluruhan siswa hanya 13% siswa yang kesulitan
pada saat mengerjakan soal. Kesulitan yang dialami siswa dalam menggambar bangun adalah
mensimetriskan garis saat membuat bangun, mengukur dengan benar menggunakan penggaris saat
membuat bangun kubus dan juga balok, menentukan ukuran jaring jaring berdasarkan ukuran bangun
ruang (kubus) yang telah dibuat sebelumnya.
Pada nomor soal 1 dan 2 tentang soal pemahaman terlihat sedikit sekali siswa yang mengalami kesulitan
terlihat hanya 3% siswa yang salah. Kesalahan yan terjadi karena kurang teliti atau tidak
memperhatikan.sebagian besar siswa telah menjawab soal dengan benar. Soal tersebut tentang
menentukan rumus volume kubus dan juga balok
Berdasarkan hasil dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh guru saat siswa mengalami
kesulitan dalam pembelajaran matematika terutama saat mengerjakan soal-soal adalah: (1) siswa belum
memahami maksud dari soal tersebut; (2) siswa kebingungan menentukan rumus yang tepat; (3) siswa
kebingungan dalam mengerjakan atau menghitung. (4) Siswa kesulitan dalam menafsirkan soal.
Berdasarkan penelitian (Tambychik & Meerah, 2010) siswa menghadapi kesulitan dalam pemecahan
masalah matematika karena ketidakmampuan dalam memperoleh banyak keterampilan matematika dan
kurang dalam kemampuan kognitif belajar. Keterampilan informasi ditemukan keterampilan matematika
yang paling kritis. Meskipun siswa memperoleh keterampilan matematika lainnya, tanpa transfer
keterampilan informasi, mereka tidak dapat memahami dan membuat koneksi yang efektif dari informasi
dalam masalah.
KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesulitan belajar yang sering dialami siswa kelas V
Sekolah Dasar baik siswa dengan nilai tinggi maupun rendah dari rata-rata kelas pada Pembelajaran
Matematika adalah pada Pemecahan masalah yaitu sekitar 54%, pada soal penalaran 39%, pada soal
penafsiran 16%, pada soal penyajian 13% dan pada soal pemahaman 6%. Kesulitan-kesulitan yang
dialami siswa tersebut dapat dipengaruhi dari beberapa faktor diantaranya faktor dari dalam diri siswa dan
faktor dari lingkungan siswa. Faktor dari dalam diri siswa diantaranya; (1) minat siswa dalam belajar (2)
motivasi dari siswa (3) konsentrasi siswa, (4) rasa percaya diri siswa. Faktor yang berasal dari lingkungan
siswa diantaranya; (1) faktor dari Guru, (2) faktor dukungan orang tua, (3) lingkungan sekolah, (4)
lingkungan rumah.
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Berdasarkan hasil tersebut dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya faktor
dari guru. Guru perlu memperhatikan hal-hal tersebut untuk nantinya dapat dijadikan acuan untuk
menentukan metode atau model yang tepat untuk mengatasi permasalahn-permasalah yang terjadi pada
siswa. Metode atau model yan tepat nantinya dapat mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa dari
berbagai faktor.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2002. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Darmadi, Hamid. 2014. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta.
Kemendikbud. 2017. Silabus Mata Pelajaran Sekolah Dasar Silabus Matematika. Jakarta: Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan
Ojose, B. (2008). Applying Piaget‘s Theory of Cognitive Development to Mathematics Instruction. The
Mathematics Educator, 18(1), 26–30.
Suparno, Paul. 2001. Teori Pekembangan Kognitif Jean Piaget. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Satori, Djam'an, Komariah Aan. 2010. MetodologiPenelitianKualitatif Bandung: Alfabeta
Tambychik, T., & Meerah, T. S. M. (2010). Students‘ difficulties in mathematics problem-solving: What
do they say? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 8, 142–151.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.020

323

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

IMPLEMENTASI MEMBACA MENULIS PERMULAAN PADA KURIKULUM 2013 KELAS 1
DI SD NEGERI JETIS 02 JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
(Ima Hariyanti, Retno Winarni, Roemintoyo)
Ima Hariyanti Ningsih
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
email: rymarhiyanti@gmail.com
Retno Winarni
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Email: winarniuns@yahoo.com
Roemintoyo
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Email: roemintoyo@yahoo.co.id
Abstrak
Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar yang digunakan dalam dunia pendidikan dan berfungsi
sebagai alat komunikasi. Salah satu materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah Membaca
Menulis Permulaan (MMP). MMP diajarkan pada kelas rendah. MMP pada kurikulum 2013 mencakup
materi membaca bunyi huruf, membaca nyaring, menjiplak huruf, melengkapi kalimat, menulis sederhana
dan menyalin puisi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi MMP, mendiskripsikan
permasalahan yang muncul dalam pelaksaan MMP serta mendeskripsikan alternatif pemecahan masalah
MMP di kelas 1 sekolah dasar di-Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Data
dalam penelitian ini diambil dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan pembelajaran Membaca Menulis Permulaan (MMP) pada sekolah dasar semakin membaik.
Kata kunci: Implementasi, Membaca Menulis Permulaan, Kurikulum 2013
PENDAHULUAN
Menurut UU No. 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Di dalam UU. No. 20 Tahun
2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan yakni
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang
demokratis juga bertanggung jawab.
Kurikulum merupakan bagian penting dalam pendidikan karena memiliki fungsi sebagai pedoman
dalam melakuan kegiatan pembelajaran. Menurut Yamin dalam Mulyadin (2016: 31) kurikulum adalah
program dan isi dari suatu sistem pendidikan yang berupaya melaksanakan proses akumulasi
(pengumpulan) pengetahuan antar generasi dalam masyarakat. Bila ditarik benang merah maka kurikulum
dapat dipahami sebagai alat sentral bagi keberhasilan pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh Sanjaya
dalam Mulyadin (2016: 31) bahwa ―kurikulum sebagai suatu rencana harus bermuara pada perolehan
pengalaman peserta didik yang sengaja dirancang untuk mereka miliki. Lasmawayan dalam Mulyadin
(2016: 31) mengemukakan kurikulum dimaknai sebagai pengalaman belajar yang direncanakan sebagai
dasar dan acuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan serta
pelaksanaan dari kurikulum tersebut untuk mampu mentransformasi materi pendidikan menjadi
pengalaman belajar bagi peserta didik.
Kurikulum mengalami perkembangan dari tahun ketahun dan terus mengalami perubahan untuk lebih
baik. Perkembangan krikulum dari penerapan per mata pelajaran, berbasis kompetensi, masuk pada
kurikulum tingkat satuan pendidikan dan di perbarui menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini
mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema. Kurikulum 2013 adalah kurikulum
berbasis kompetensi yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan berbasis kompetensi ini bertujuan
untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarahkan pada pembentukan budi
pekerti dan akhlak mulia siswa secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi
lulusan pada setiap satuan pendidikan (Mulyasa dalam Mulyadi, 2016: 32).
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Pada kurikulum 2013 ini pembelajaran yang semula pada mata pelajaran kini diubah menjadi
pembelajaran tematik. Pada pembelajaran tematik penggabungan beberapa mata pelajaran dirangkai
menjadi satu tema. Pembelajaran tematik ini menekankan pada pembelajaran belajar dari pengalaman
peserta didik. sejalan dengan pendapat Akbar (2012: 29) menyatakan bahwa pembelajaran tematik
merupakan suatu system yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok
aktif mencari, menggali, dan menemukan prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik melalui
tema. Begitu pula dengan pembelajaran Membaca Menulis Permulaan (MMP) adalah bagian dari
pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran di kelas- 1 SD, kedua kompetensi membaca dan
menulis permulaan diajarkan secara terpadu dan menjadi bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia.
Terkait dengan hal itu, dapat dinyatakan bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan
intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam
mempelajari semua bidang studi . Sejalan dengan UUD No. 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa,
lambang negara serta lagu kebangsaan. Di dalamnya terkandung tentang pengajaran dasar-dasar
Pendidikan dan Pengajaran di sekolah. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib untuk semua
jenjang pendidikan utamanya pada pendidikan sekolah dasar.
Berdasarkan kurikulum 2013 yang berlaku sekarang membaca menulis permulaan pada tingkat
tersebut masuk kepada tema dengan materi membaca bunyi huruf, membaca nyaring, menjiplak huruf
angka gambar, melengkapi kalimat, menulis kalimat sederhana dan menyalin puisi. Pada era distrupsi saat
ini, mengajak semua masyarakat untuk beradaptasi dengan kemajuan yang ada. Era distrupsi berdampak
pula pada pendidikan. Dalam pendidikan era distrupsi membantu untuk belajar mandiri. Era distrupsi
mengajarkan melakukan pencarian informasi yang cepat, akurat dan interaktif. Kegiatan belajar-mengajar
akan berubah total. Ruang kelas mengalami evolusi dengan pola pembelajaran digital yang memberikan
pengalaman pembelajaran yang lebih kreatif, partisipatif, beragam, dan menyeluruh.
Peran guru diera distrupsi sangat penting. Peran tersebut mendukung kemajuan peserta didik dalam
menghadapi era distrupsi. Guru memiliki peran untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan budaya kepada
peserta didik. Peran lain guru yaitu menciptakan konten pembelajaran yang fleksibel, inovatif dan adaftif
untuk membantu peserta didik dalam menghadapi kemajuan era yang terjadi saat ini.
Guna mengetahui keberhasilan dalam pembelajaran membaca menulis permulaan di kelas 1 perlu
adanya implementasi membaca menulis permulaan pada kurikulum 2013. Menurut Van Meter dan Van
Horn (dalam Wahab, 2008: 68) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi dalam
membaca menulis permulaan berguna untuk mengetahui kemampuan membaca menulis permulaan kelas
I.
Berdasarkan studi awal observasi dan wawancara dengan guru di kelas I , guru memberi
informasi bahwa di kelas I terdapat beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan membaca baik
namun kemampuan menulisnya masih rendah. Ada pula yang keterampilan keduanya masih rendah.
Kurangnya kemampuan membaca dan menulis permulaan siswa disebabkan karena kurangnya perhatian
dari orangtua, kurangnya fokus dalam menerima materi pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan
adanya pengaruh dari lingkungan. Dalam pembelajaran menimbulkan beberapa hasil dari tulisan yang
hurufnya tidak lengkap, adanya gangguan memori sehingga siswa tidak mampu mengingat apa yang akan
ditulis, dan cara siswa memegang alat tulis yang masih belum benar.
Mengetahui permasalahan di atas maka membaca menulis permulaan perlu ditekankan pada
kelas rendah. Kelas 1 merupakan masa awal peserta didik dalam jenjang pendidikan dasar yang berguna
sebagai bekal untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak, dan memperoleh keterampilan yang
lebih banyak lagi. Sekarang ini termasuk pada masa generasi milenial yang memiliki pengaruh besar
untuk pendidikan. Oleh sebab itu, mulai sejak dini peserta didik disiapkan untuk menguasai berbagai
keterampilan guna menunjang kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik supaya mampu bersaing pada
masa milenial seperti saat ini.
Berdasarkan paparan di atas, maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah
implementasi membaca menulis permulaan di kelas 1 ?; 2) Apakah permasalahan yang muncul pada
pelaksanaan membaca dan menulis permulaan di kelas 1 ?; dan bagaiamanakah alternatif pemecahan
masalah pelaksanaan membaca menulis permulaan di kelas 1 ?
Menurut Slamet (2017: 24) membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang
reseptif. Disebut reseptif karena dengan membaca, seseorang akan dapat memperoleh informasi ilmu
pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru. Semua yang diperoleh melalui bacaan itu akan
memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi daya pemikirannya, mempertajam kegiatan
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membaca merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh siapapun yang ingin maju dan meningkatkan
diri.
Santoso (2011: 6.3) membaca merupakan suatu proses kegiatan memahami bahasa tulis yang
berupa mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis atau reading is a recording
and decoding process. Membaca dalam artian ini membunyikan lambang–lambang huruf melalui alat
ucap manusia. Membaca merupakan kegiatan memahami bahasa tulis yang berupa mencocokkan huruf
untuk mendapatkan pengetahuan yang baru.
Berpijak dari pengertian di atas membaca adalah sebagai kegiatan interaktif dalam
menghubungkan kata–kata tulis dengan makna menggunakan bahasa lisan untuk memperoleh
pengetahuan dalam menunjang kehidupan. Membaca mampu membantu memahami isi dari tulisan.
Membaca dapat membantu orang atau peserta didik dalam meningkatkan daya pemikirannya.
Membaca permulaan merupakan salah satu aspek yang amat penting karena hasilnya akan menjadi
landasan untuk memahami ilmu-ilmu yang amat luas, dan lebih khusus lagi untuk pengajaran bahasa
Indonesia. Membaca permulaan adalah dasar bagi kegiatan membaca lanjutan. Rahim dalam Resmini
(2008: 75) ― Membaca permulaan adalah proses recoding dan decoding”. Maksudnya proses recoding
(penyandian kembali) menunjuk pada kata-kata dan kalimat kemudian mengasosiasikannya dengan
bunyi-bunyiannya sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan, sedangkan proses decoding (penyandian)
merujuk pada proses penerjemahkan rangkaian grafis ke dalam kata-kata.
Tingkatan membaca ini merupakan kegiatan belajar mengenal bahasa tulis. Melalui tulisan siswa dapat
menyuarakan lambang – lambang bunyi tersebut. Untuk memperoleh kemampuan membaca diperlukan
tiga syarat, yaitu kemampuan membunyikan (a) lambang–lambang tulis, (b) penguasaan kosa kata untuk
memberi arti, (c) memasukkan makna dalam kemahiran bahasa. Membaca permulaan merupakan suatu
proses keterampilan dan kognitif. Proses keterampilan menunjuk pada pengenalan dan penguasaan
lambang–lambang fonem, sedangkan pada proses kognitif menunjuk pada penggunaan lambang-lambang
fonem yang sudah dikenal untuk memahami makna suatu kalimat. Namun membaca permulaan lebih
ditekankan pada membunyikan huruf atau menghubungkan huruf-huruf dengan bunyi-bunyi bahasa.
Membaca sebagai suatu proses yaitu dalam membaca seseorang memerlukan proses berfikir sebab dalam
kegiatan membaca seseorang pembaca berusaha mengartikan, menafsirkan, dan memperoleh informasi
yang terkandung dalam bacaan tersebut. Menurut Yunus (2013: 148) membaca sebagai suatu proses
adalah seluruh aktivitas yang dilakukan pembaca untuk memperoleh informasi yang terkandung di
dalamnya sebuah bahan bacaan. Maksudnya membaca sebagai suatu proses untuk untuk mendapatkan
informasi melalui proses berfikir kemudian mengartikan dan menafsirkan.
Proses membaca sangat komplek dan rumit karena melibatkan beberapa aktivitas, baik berupa fisik
maupun kegiatan mental. Proses membaca sendiri terdiri dari beberapa aspek, yaitu (a) aspek sensori,
yaitu kemampuan untuk memahami simbol-simbol tetulis,(b) aspek perseptual, yaitu kemampuan
menginterpretasikan apa yang dilihat sebagi simbol, (c) aspek skemata, yaitu kemampuan
menghubungkan informasi tertulis dengan struktur pengetahuan yang ada, (d) aspek berfikir, yaitu
kemampuan membuat infersi dan evaluasi dari materi yang dipelajari, dan (e) aspek afektif, yaitu aspek
yang berkenaan dengan minat membaca yang berpengaruh terhadap kegiatan membaca.
Nurudin (2010: 4) ―Menulis merupakan segenap rangkaian kegiatan seseorang dalam rangka
mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada orang lain agar mudah
dipahami‖. Menulis dapat diartikan sebagai menggambarkan bentuk untuk dirangkai alam tulisan
sehingga orang lain dapat memahami apa yang sedang ditulis.
Menurut Slamet (2017: 43) mengemukakan bahwa ―Menulis merupakan kemampuan berbahasa yang
bersifat produktif; artinya kemampuan ini merupakan kemampuan yang menghasilkan; dalam hal ini
menghasilkan tulisan‖. Maksudnya menulis merupakan suatu aktivitas yang dapat menghasilkan suatu
karya yang berupa tulisan.
Kegiatan menulis memerlukan kemampuan yang bersifat kompleks. Menulis permulaan tidak jauh
berbeda dengan membaca permulaan. Pada tingkat dasar/permulaan, pembelajaran menulis lebih
diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Kemampuan menulis merupakan salah satu jenis
kemampuan yang bersifat produktif. Artinya kemampuan menulis yang menghasilkan suatu tulisan.
Menulis memerlukan kemampuan lain misalnya, berfikir logis, menggunakan bahasa yang komunikatif,
dan menerapkan kaidah yang benar. Oleh karena itu, untuk dapat menguasainya perlu proses yang
panjang. Pada awal pembelajaran yaitu ketika duduk di kelas I SD, siswa mulai dikenalkan dengan
lambang – lambang bunyi. Permulaan pada pembelajaran menulis ini akan menjadi dasar bagi
kemampuan selanjutnya. Apabila dasarnya baik maka diharapkan hasil pengembangan, kemampuan
menulisnya juga baik. Mengingat hal itu kiranya pembelajaran menulis permulaan perlu diperhatikan
secara sungguh – sungguh oleh guru secara memadai.

326

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Supriadi (Dalman: 2015) menulis merupakan suatu proses kreatif yang banyak melibatkan cara
berfikir devergen (menyebar) daripada konvergen (memusat). Dalam hal ini menulis merupakan proses
penyampaian informasi secara tertulis hasil dari kreativitas penulisnya dengan menggunakan cara berfikir
kreatif tidak monoton dan tidak berpusat pada satu pemecahan masalah saja. Dengan demikian penulis
dapat menghasilkan berbagai bentuk warna tulisan secara kreatif sesuai dengan tujuan dan sasaran
penulisan.
Menulis dalam prosesnya akan menggunakan kedua belah otak. Menulis adalah sebuah proses
mengaitkan antara kata, kalimat, paragraf maupun antara bab secara logis agar dapat dipahami. Proses ini
mendorong seorang penulis harus berfikir secara sistematis dan logis sekaligus kreatif. Sebagai proses
kreatif yang berlangsung secara kognitif dalam bentuk komunikasi tulis terdapat empat unsur yang
terlibat yaitu: (1) penulis sebagai peyampai pesan; (2) pesan atau isi tulisan; (3) saluran atau media berupa
tulisan, dan (4) pembaca sebagai penerima pesan.
Penulis sebagai penyampai pesan memiliki maksud bahwa sebelum menulis seorang penulis
telah memikirkan atau memiliki ide-ide yang akan disampaikan penulis kepada pembaca melalui sebuah
tulisan. Ide-ide yang akan disampaikan penulis kepada pembaca kemungkinan memiliki manfaat bagi
pembacanya. Melalui proses menulis isi yang tedapat dalam pesan dapat tersampaikan dengan optimal.
Sebelum menulis hendaknya penulis menentukan apa yang akan dituliskannya, baik itu suatu cerita,
dongeng ataupun bentuk tulisan yang lainnya. Penulis hendaknya memahami siapa saja yang akan
membaca tulisannya atau memperhatikan kepada siapa tulisan tersebut ditujukan.
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memiliki karakteristik
alami sebagai sumber data langsung. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesei di lapangan. Proses yang dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi.
Penelitian ini berlokasi di SD Negeri 02 Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, karena berbagai
pertimbangan diantaranya:
1. SD Negeri Jetis 02 dimana peserta didiknya memiliki SDM yang tinggi dan sering menjuari
perlombaan tingkat kabupaten
2. SD Negeri Jetis 02 memiliki akreditasi A
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi yang digunakan untuk mengetahui perilaku
guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran kreativitas menggambar dalam bentuk tindakan dan
hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dan kelemahan dalam tahap pelaksanaan tindakan. Alat yang
digunakan untuk observasi adalah pedoman observasi. Pedoman observasi dengan menggunakan kriteria
baik skor 3, cukup skor 2, dan kurang skor 1. Selanjutnya yaitu wawancara, wawancara yang digunakan
yitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan untuk
mengetahui implementasi Membaca Menulis Permulaan (MMP) kelas 1. Wawancara tidak terstruktur
digunakan untuk wawancara kepada peserta didik.
Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data Milles dan Huberman (2007: 15) yang
terdiri dari: (1) reduksi data, (2) mendisplay data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap
reduksi data menunjuk pada proses pemilihan pemfokusan, penyederhanaan abstraksi data mentah yang
diperoleh dari catatan-catatan lapangan yang tertulis. Reduksi data dapat terjadi secara kesinambungan.
Reduksi data adalah pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode. Reduksi data membuat
rangkuman, pengkodean, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, membuat pemisahan, dan
membuat memo. Reduksi data merupakan proses terus menerus setelah kerja lapangan hingga laporan
akhir lengkap.
Penarikan kasimpulan atau verifikasi yaitu peneliti dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan
secara jelas, memelihara kejujuran, dan kecurigaan. Verifikasi harus disertai argumentasi yang panjang
dan tinjauan di antara kolega untuk mengembangkan suatu temuan dalam rangkaian data lain. Makna
penelitian kualitatif akan muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, dan
validitasnya.
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Penyajian data
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Penarikan / Verifikasi

Reduksi Data

Gambar 1. Model Analisis Data
(Mattew B. Milles A. Michael Huberman, 2007: 20)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelajaran Membaca Menulis Permulaan (MMP) merupakan suatu pembelajaran yang
komplek. Dalam pembelajaran membaca menulis permulaan banyak aspek-aspek diri yang terlibat,
diantaranya adalah kemampuan dalam berkonsentrasi, jarak pandang mata, kemampuan peserta didik
dalam menghafal huruf, dan keterampilan dalam menulis. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan
dan wawancara baik dari guru kelas dan peserta didik ditemukan permasalahan yaitu:
 terdapat peserta didik yang belum mampu menghafal huruf dengan benar
 masih kurangnya kelengkapan huruf dalam menulis
 belum menguasai dalam menulis kalimat sederhana
 keterampilan membacanya belum lancar
 terdapat siswa yang berkebutuhan khusus
 malas dalam membaca.
Permasalahan tersebut didasari juga oleh beberapa faktor yaitu kurangnya perhatian orang tua
terhadap belajarnya peserta didik, kurangnya semangat dalam membaca (memiliki rasa malas dalam
membaca), dan faktor dari intelegent siswa sendiri serta penerapan dari pengguanaan model untuk
menunjang pembelajarannya belum maksimal.
Dalam permasalahan ini dapat diatasi dengan pemberian perhatian pada peserta didik yang
masih belum menguasai Membaca Menulis Permulaan, memberikan jam tambahan untuk pelajaran
Membaca menulis Permulaan (MMP) serta memaksimalkan penggunaan dari media dan juga metode
yang menunjang untuk keberhasilan dalam pembelajaran Membaca Menulis Permulaan (MMP).
KESIMPULAN
Membaca Menulis Permulaan (MMP) merupakan pembelajaran awal yang menunjang peserta
didik untuk meguasai keterampilan berbahasa yang lainnya. Kemampuan peserta didik dalam menguasai
pembelajaran membaca menulis permulaan mempermudah peserta didik untuk menerima ilmu
pengetahuan. Guru bekerja sama dengan orang tua peserta didik untuk membantu memaksimalkan
kegiatan belajarnya. Guru harus memiliki kemampuan untuk mengajar yang inovatif untuk menghadapi
tantangan diera distrupsi.
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Yunus. 2013. Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter. Bandung: Refika Utama
Andayani. 2010. ―Pengembangan Model Bahan Ajar Membaca Menulis Permulaan Dengan Pendekatan
Atraktif Di Sekolah Dasar Kawasan Miskin Kota Surakarta‖. Kajian Linguistik dan Sastra, Vol.
22, No. 1, Juni 2010: 47-60
Amelia, Delora Jantung dan Setya Yunus Saputra. 2017. ―Analisis Kelayakan Buku Siswa Kelas IV Tema
Makhluk Hidup Kurikulum 2013‖. Jurnal Pendidikan, vol. 6 No. 1, 98-109
Asmawati, Luluk. 2015. ―Dimensi Pola Asuh Orang Tua Untuk Mengembangkan Kemampuan Membaca
Permulaan Anak Usia Dini 4-5 Tahun‖. Jurnal TEKNODIK, vol. 19 nomor 1, 66-77.

328

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Buku

Kita. 2016. Materi Bahasa Indonesia Kelas 1 SD/MI kelas 1/2 Lengkap.
https://www.bukupaket.com/2016/09/materi-bahasa-indonesia-kelas-1-sdmi.html. Di akses pada
Senin, 12 September 2016
Dalman. 2015. Keterampilan Menulis. Jakarta: RAJAGRAFINDOPERSADA
Milles, Matthew B. dan Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press
Mulyadin. 2016. ―Implementasi Kebijakan Pembelajaran Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Di Sdn
Kauman 1 Malang Dan Sd Muhammadiyah 1 Malang‖. Jurnal Edutama, Vol 3, No. 2 Juli 2016,
31-48
Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Artikel Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
Rahim, Farida. 2005. Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar. Jakarta : Bumi Aksara.
Resmini, Novi dan Dadan Juanda. 2008. Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia di Kelas Tinggi.
Bandung ; UPI PRESS
.2008. Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia di Kelas Rendah.
Bandung ; UPI PRESS
Rukayah. 2013. Pembelajaran Menulis dengan Pendekatan Whole Language di Sekolah Dasar.
Surakarta: UNS Press
Sugiyono. 2015. Metode Artikel Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung
Alphabeta
St. Y. Slamet. 2017. Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas Rendah dan Kelas Tinggi
Sekolah Dasar. Surakarta : UNS Pres
Tarigan, Henry Guntur. 2013. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Badung : ANGKASA
Wahab, Abdul Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press
Wijaya, Rama A. dan Yeti Mulyati. ―Sastra Dongeng Dalam Pembelajaran Membaca Dan Menulis
Permulaan‖. Deiksis - Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 47. Hal 47-56

329

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

PERANAN TEORI MULTIPLE INTELLIGENCE DALAM PEMBELAJARAN TEMATIK PADA
KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH DASAR
(Rizki Widyawulandari, Sarwanto, Mintasih Indriayu)
Rizki Widyawulandari
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
email: rwidyawulandari@yahoo.co.id
Sarwanto
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Email: sarwanto@fkip.uns.ac.id
Mintasih Indriayu
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Email: mientasihindriayu@yahoo.com
Abstrak
Siswa sebagai subyek belajar dalam proses pembelajaran memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda
antara satu dengan yang lainnya. Potensi diri dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah
dengan cara memberikan pengarahan yang sesuai dengan potensi masing-masing yang dimiliki siswa,
sehingga dapat meningkatkan dan menggali potensi tersebut yang dapat dilihat melalui kemampuan
intelektual atau kecedasan dominan yang dimiliki siswa tersebut. Pada hakikatnya, setiap individu
memiliki 8 kecerdasan meliputi linguistik, logis-matematis, visual-spasial, kinestetik, interpersonal,
intrapersonal, musikal, dan naturalis yang dikenal dengan Multiple Intelligence. Kegiatan pembelajaran
tematik terpadu dengan menerapkan teori Multiple Intelligence mengarah pada kecerdasan siswa yang
bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan materi pembelajaran. Dengan adanya integrasi
pembelajaran tematik dan teori Multiple Intelligence diharapkan dapat membantu guru dalam
mengeksplorasi dan mengembangkan kecerdasan siswa serta dapat memacu kecerdasan dominan siswa
secara optimal dan berupaya mempertahankan kecerdasan lainnya pada standar minimal yang ditetapkan
oleh lembaga atau sekolah. Dengan pemahaman bahwa setiap individu terlahir dengan berbagai
kecerdasan, diharapkan pendidik tidak hanya menganggap bahwa siswa yang cerdas dan berprestasi
hanyalah siswa yang cerdas secara akademik. Karena ada berbagai potensi besar lainnya yang dimiliki
siswa selain kemampuan di bidang akademik saja. Dan kedelapan kecerdasan dalam teori Multiple
Intelligence ini dapat beroperasi dalam mendampingi secara independen satu sama lain.
Kata kunci: potensi, Multiple Intelligence, pembelajaran tematik terpadu.
PENDAHULUAN
Usia sekolah dasar yang merupakan usia keemasan (golden age) memiliki andil yang cukup besar dalam
terciptanya manusia yang memiliki kualitas baik dalam segi moral, agama, dan karakter. Pada usia ini
peserta didik masih memandang suatu objek menjadi satu kesatuan yang utuh (holistik). Seiring dengan
perkebangan zaman, Indonesia saat ini telah menerapkan kurikulum 2013 yang mana pembelajarannya
sudah bersentra pada pembelajaran tematik terpadu. Pada pembelajaran tematik terpadu proses
pembelajarannya tidak memisahkan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya melainkan
mengaitkan pembelajaran satu dengan pembelajaran lainnya dalam satu tema.
Menurut Rusman (2015: 149) ―model pembelajaran tematik terpadu adalah model pembelajaran terpadu
yang menggunakan pendekatan tematik melibatkan beberapa muatan mata pelajaran untuk memberikan
pengalaman bermakna kepada siswa. Bermakna dalam pengertian ini memiliki maksud bahwa dengan
model pembelajaran tematik terpadu ini, siswa akan memahami pembelajaran dengan berdasarkan pada
pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan realita yang ada di lingkungan sekitar. Kunci
keberhasilan dari pembelajaran tematik, terletak pada kemampuan guru dalam mengaitkan antar konsep
mata pelajaran dengan kehidupan nyata yang dialami siswa dengan menggali potensi yang ada dalam diri
siswa.
Siswa sebagai subyek belajar dalam proses pembelajaran memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda
antara satu dengan yang lainnya. Potensi diri dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah
dengan cara memberikan pengarahan yang sesuai dengan potensi masing-masing yang dimiliki siswa
sehingga dapat meningkatkan dan menggali potensi yang ada dalam diri siswa. Potensi ini dapat dilihat
melalui kemampuan intelektual atau kecerdasan yang dimiliki masing-masing siswa. Dan perlu adanya
upaya guru dalam menciptakan aktivitas pembelajaran dimana fokus pada pengembangan kecerdasan
siswa sehingga dapat menentukan keberhasilan kegiatan pembelajaran.

330

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Seiring dalam perkembangan zaman, munculah teori Multiple Intelligence yang dikembangkan oleh
Howard Gardner dengan pandangan bahwa manusia memiliki kecerdasan dominan masing-masing.
Manusia memiliki tingkat kealian atau bakat yang berbeda-beda tergantung apa yang disukai dan
diminati. Gardner (2003: 44) mengungkapkan ada 8 ―Ada delapan kecerdasan yang dapat diidentifikasi,
yaitu: kecerdasan linguistik, matematis-logis, visual-spasial, musik, intrapersonal, interpersonal,
kinestesis, dan naturalis.‖
Menurut Yaumi (2013: 5) ―Konsep kecerdasan jamak (Multiple Intelligence) belum terintegrasi secara
optimal dalam setiap penyelenggaraan pendidikan di sekolah padahal hal tersebut merupakan bagian yang
tak terpisahkan dalam pengelolaan pendidikan di negara-negara maju.‖ Implementasi kecerdasan belum
ditangani secara profesional sehingga cenderung mengabaikan aspek-aspek fundamental dari kecerdasan
jamak itu sendiri. Adapun untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah-sekolah, khusunya Sekolah
Dasar masih cenderung menerapkan pola pembelajaran konvensional. Padahal proses pendidikan agar
sekolah dapat menjadi sekolah yang berinovasi harus diarahkan pada kegiatan untuk melatih, mengelola
pembelajaran, berpartisipasi, memimpin, membelajarkan, dan mengarahkan siswa tanpa perbedaan suku,
ras, agama, bahasa, status sosial, gender, kemampuan, dan letak geografis. Salah satu wujud sekolah
dalam melakukan inovasi adalah dengan menggali potensi-potensi peserta didik yang merupakan aset
nasional sekaligus modal dasar pembangunan bangsa.
Pada pembelajaran tematik terpadu dimana adanya penggabungan antara mata pelajaran satu dengan mata
pelajaran lainnya akan membangun aktivitas-aktivitas siswa tidak hanya terpaku dengan kecerdasan
konsep dan bahasa, akan tetapi kecerdasan-kecerdasan lainnya. Kegiatan pembelajaran tematik terpadu
dengan menerapkan teori Multiple Intelligence mengarah pada kecerdasan siswa yang bervariasi dan
disesuaikan dengan kebutuhan materi pembelajaran. Dengan adanya integrasi pembelajaran tematik dan
teori Multiple Intelligence diharapkan dapat membantu guru dalam mengeksplorasi dan mengembangkan
kecerdasan siswa serta dapat memacu kecerdasan dominan siswa secara optimal dan berupaya
mempertahankan kecerdasan lainnya pada standar minimal yang ditetapkan oleh lembaga atau sekolah.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus.
Lokasi penelitian di MIM PK Kartasura Sukoharjo dengan subjek penelitian Ibu Dewi Maya, S. Pd.
Selaku guardian angel, Ibu Triana Handayani, S. Pd., Ibu Nur Rohmah, S. Hi., dan Bapak Kukuh Sandy
Sudrajat, S. Pd selaku wali kelas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Selain itu digunakan data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan teori Multiple Intelligence. Data dianalisis melalui langkah-langkah pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan
triangulasi teknik dan triangulasi sumber.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hakikat Pembelajaran Tematik Terpadu
Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik yaitu
pembelajaran harus dilaksanakan dalam situasi kondisi yang sewajarnya. Pengorganisasian materi tidak
diwujudkan dalam bentuk pokok bahasan secara terpisah, tetapi diikat dengan menggunakan tema-tema
tertentu dengan menganut asas kesederhanaan, kebermaknaan dalam komunikasi, kewajaran konteks,
keluwesan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan tempat serta keterpaduan dan
kesinambungan berbagai segi dan keterampilan.
Pembelajaran terpadu berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan siswa. Menurut Rusman (2015: 140), ―Pembelajaran tematik terpadu adalah model
pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa muatan mata
pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna pada siswa‖. Sedangkan Majid (2015: 107-108)
menjelaskan bahwa pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang berangkat dari suatu
tema untuk memahami gejala dan konsep dari beberapa bidang studi yang mencerminkan dunia reel
untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak dengan harapan kegiatan belajar akan lebih
baik dan bermakna. Majid (2015: 111) mengungkapkan pula bahwa materi pembelajara yang dipadukan
dalam satu tema harus selalu mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan,
kebutuhan, dan pengetahuan awal.
Terkait dengan perkembangan peserta didik menurut Depdikbud (2006) pembelajaran tematik
merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan dan menyesuaikan pemberian konsep sesuai
dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pendapat ini sesuai dengan teori Piaget yang menekankan
bahwa pebelajaran harus bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan peserta didik.
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Pendekatan pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan
sesuatu (learning by doing).
Landasan Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar
Dalam Amelia (2017: 16) ada beberapa landasan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di
sekolah dasar meliputi landasan filosofis, landasan psikologis, maupun landasan yuridis. Landasan
filosofis meliputi: 1) Progresivisme, proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas,
pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah (natural), dan memperhatikan pengalaman siswa. 2)
Kontruktivisme, anak mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan obyek, fenomena,
pengalaman, dan lingkungannya. 3) Humanisme, melihat siswa dari segi keunikan/ kekhasannya, potensi,
dan motivasi yang dimilikinya.
Landasan psikologis, berkaitan dengan: 1) Psikologis perkembangan untuk menentukan tingkat keluasan
dan kedalamannya isi sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, 2) Psikologi belajar untuk
menentukan bagaimana isi/ materi pembelajaran disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa
harus mempelajarinya.
Landasan yuridis meliputi: 1) UU No. 23 Tahun 2002 pasal 9 tentang Perlindungan Anak
dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 2) UU No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap
satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya.
Karakteristik Model Pembelajaran Tematik
Rusman (2010: 258) mengatakan pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran di
sekolah dasar yang memiliki karakteristik: 1) berpusat pada siswa, 2) memberikan pengalaman langsung,
3) pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, 4) menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, 5)
bersifat fleksibel, 6) hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, 7) menggunakan
prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.
Rambu-rambu Pembelajaran Tematik
Dalam Rusman (2010: 258) dinyatakan bahwa pembelajaran tematik yang harus diperhatikan
guru adalah: 1) tidak semua mata pelajaran harus dipadukan, 2) dimungkinkan terjadi penggabungan
kompetensi dasar lintas semester, 3) kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan, jangan dipaksakan
untuk dipadukan, 4) kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan baik
melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri, 5) kegiatan pembelajaran ditekankan pada
kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta penanaman nilai-nilai moral, 6) tema-tema yang
dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat.
Hakikat Multiple Intelligence
Menurut Gardner, orang memiliki kecerdasan ganda dan tes-tes IQ hanya mengukur sebagian
kecil saja. Kecerdasan-kecerdasan ini bersifat mandiri satu dengan yang lainnya. Sebagai bukti adanya
kecerdasan ganda, Gardner menunjukkan kejadian-kejadian kemampuan kognitif tertentu tetap bertahan
meskipun ada kerusakan otak. Ia juga menunjukkan pada anak-anak jenius dan yang mengalami
keterbelakangan tetapi memiliki keahlian yang luar biasa dalam bidang tertentu.
Gardner dalah Chatib (2011: 132) mengatakan bahwa ―Intelligence is the ability to find and
solve problems and create products of value in one’s own culture.‖ Menurut Gardner, kecerdasan
seseorang tiba-tiba tidak diukur dari hasil tes psikologi standar, namun dapat dilihat dari kebiasaan
seseorang menyelesaikan masalahnya sendiri (problem solving) dan kebiasaan seseorang menciptakan
produk-produk baru yang punya nilai budaya (creativity).
Menurut Freetham (2006) dalam Yaumi (2013: 11) ―Multiple Intelligence atau biasa disebut
kecerdasan jamak adalah berbagai keterampilan dan bakat yang dimiliki siswa untuk menyelesaikan
berbagai persoalan dalam pembelajaran.‖ Jadi, dapat diambil benang merah bahwa Multiple Intelligence
merupakan berbagai kecerdasan jamak yang dimiliki siswa yang dapat dilihat dari kebiasaannya dalam
menyelesaikan berbagai persoalan serta menciptakan produk-produk baru khususnya yang memiliki nilai
budaya.
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Jenis-Jenis Multiple Intelligence
Menurut Gardner dalam Chatib (2011: 136-137), ada delapan jenis kecerdasan yang dapat
diidentifikasi, yaitu:
1)
Kecerdasan Linguistik, merupakan kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif dengan
kompetensi adalah kemampuan membaca, menulis, berdiskusi, berargumentasi, dan berdebat.
2)
Kecerdasan Matematis-Logis, merupakan kemampuan berhitung, menalar, dan berpikir logis,
memecahkan masalah dengan kompetensi yaitu kepekaan memahami pola-pola logis atau numerik dan
kemampuan mengolah alur pemikiran yang panjang.
3)
Kecerdasan Visual-Spasial, adalah kemampuan menggambar, memotret, membuat patung,
mendesain dengan kompetensi inti berupa kepekaan merasakan dan membayangkan dunia gambar dan
ruang secara akurat.
4)
Kecerdasan Musikal, adalah kemampuan dalam mencipta lagu, membentuk irama, mendengar
nada dari sumber bunyi dan alat-alat musik. Komponen-komponen intinya berupa kepekaan mencipta dan
mengapresiasi irama, pola titik nada, dan warna nada, serta apresiasi bentuk-bentuk ekspresi emosi
musikal.
5)
Kecerdasan Intrapersonal, merupakan kemampuan mengenali diri sendiri secara mendalam,
kemampuan intuitif dan motivasi diri, penyendiri, sensitif terhadap nilai dan tujuan hidup. Kompetensi
inti dalam kecerdasan ini adalah kepekaan memahami perasaan sendiri, dan kemampuan membedakan
emosi, pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri.
6)
Kecerdasan Interpersonal, adalah kemampuan bergaul dengan orang lain, memimpin, kepekaan
social yang tinggi, negosiasi, bekerja sama, punya empati yang tinggi. Komponen intinya adalah
kepekaan mencerna dan merespons secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang
lain.
7)
Kecerdasan Kinestetik, merupakan kemampuan gerak motorik dan keseimbangan. Komponen
inti berupa kepekaan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek, respons, dan refleks.
8)
Kecerdasan Naturalis, merupakan kemampuan meneliti gejala-gejala alam, mengklasifikasi, dan
identifikasi. Komponen inti dalam kecerdasan ini adalah kepekaan membedakan spesies, mengenali
eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antar beberapa spesies.
Kunci Utama dalam Teori Multiple Intelligence
Dalam Armstrong (2013: 15-16) menjelaskan bahwa terdapat poin-poin tertentu dari model
Multiple Intelligence yang penting untuk diingat, diantaranya: 1) Setiap orang memiliki semua delapan
kecerdasan, hanya saja profil setiap orang mungkin berbeda, ada yang tinggi pada semua jenis
kecerdasan, ada pula yang hanya rata-rata dan tingga pada dua atau tiga jenis kecerdasan, 2) Banyak
orang bisa mengembangkan masing-masing kecerdasan hingga tingkat kompetensi yang memadai, 3)
Kecerdasan-kecerdasan biasanya bekerja bersama-sama dalamcara yang kompleks (kecerdasan selalu
berinteraksi satu sama lain), 4) Ada banyak cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori.
Ciri-ciri dan Cara Pengembangan Kecerdasan dalam Multiple Intelligence
Howard Gardner dalam Rofiah (2016: 73) menunjukkan bahwa tiap-tiap kecerdasan memiliki
ciri-ciri yang dapat dikategorikan ke dalam satu jenis kecerdasan tertentu. Apabila dikaitkan dengan
komponen inti, adalah sebagai berikut:
1)
Kecerdasan Linguistik
Ciri-ciri siswa adalah suka membaca, gemar menulis (puisi, cerpen, novel, diary, dsb), suka bermain
scrable atau mengisi TTS, pandai bercerita, suka memelesetkan atau memarodikan kata-kata, lebih suka
mendengar secara lisan (auditory), mudah mengingat kata-kata aneh, suka menghibur orang lain atau diri
sendiri dengan serangkaian kata/kalimat, suka berintonasi dalam berkata-kata, punya banyak
perbendaharaan kata, mudah menemukan kejanggalan bahasa dalam tulisan atau kata-kata orang lain,
suka menghabiskan waktu di toko buku.
Cara utama untuk mengembangkan kecerdasan ini adalah dengan membaca berbagai buku, majalah, dan
litaratur lainnya. Ada baiknya membiasakan diri menulis sesuatu (pengalaman hidup sehari-hari, atau apa
pun yang didapat ketika membaca sesuatu, menonton film, atau bersaat teduh).
2)
Kecerdasan Matematis-Logis
Ciri-ciri siswa adalah unggul dalam matematika dan fisika, suka bertanya ‗kenapa‘ terhadap segala
sesuatu, mudah menghafal angka, suka menganalisis sesuatu, yakin bahwa segala sesuatu ada
sebab/alasannya, tertarik pada teknologi dan berbagai penemuan terbaru, suka cerita detektif/ misteri,
bertindak secara kronologis/ teratur/ berurutan, suka berandai-andai, suka berdebat; senang melakukan
penelitian, eksperimen, atau survei; menyukai film-film fiksi ilmiah (science fiction).
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3)
Kecerdasan Visual-Spasial
Ciri-ciri siswa adalah tidak mengalami kesulitan dalam membaca peta, lebih tertarik pada gambar
daripada tulisan, peka terhadap warna, suka fotografi atau videografi, mampu membayangkan sebuah
benda dilihat dari berbagai sudut, suka mencoret-coret bila sedang bertelepon atau berbicara dengan
orang, suka bermain puzzle, suka menyederhanakan sesuatu menjadi gambar, gemar membaca komik,
imajinatif (mudah membayangkan), peka terhadap tata letak (interior, majalah, dsb), suka menggambar.
Pengembangan dengan lebih banyak menggambar. Jika anda sedang belajar, cobalah untuk menggambar
poin-poin penting yang anda dapatkan, karena anda akan lebih mudah mengingatnya. Jika anda sedang
menulis catatan apa saja, cobalah untuk menambahkan gambar-gambar yang berhubungan dengan catatan
anda. Lebih baik lagi jika anda membuat catatan harian (diary) berupa sketsa. Banyaklah membaca bukubuku yang memuat berbagai visualisasi menarik (buku-buku desain, fotografi, dsb).
4)
Kecerdasan Musikal
Ciri-ciri siswa adalah suka bersiul, mudah menghafal nada lagu yang baru didengar, menguasai salah satu
alat musik tertentu, peka terhadap suara fals/sumbang, suka bekerja sambil bernyanyi atau bersenandung,
sangat berminat untuk mengetahui perkembangan musik dunia, mengenal berbagai jenis irama musik,
punya keinginan untuk menguasai lebih dari satu jenis alat musik, merasa tidak bisa hidup tanpa musik,
memiliki suara yang merdu, tertarik pada sesuatu yang menghasilkan bunyi-bunyian; bila mendengar
musik, ada anggota tubuh yang mengikuti irama.
Pengembangannya dapat dengan banyak mendengar berbagai jenis musik. Berusahalah menguasai
sebanyak mungkin alat musik, tetapi harus ada satu alat musik yang dikuasai hingga mahir. Ikut kursus
atau mencari seorang guru juga akan lebih baik dalam meningkatkan kemampuan music. Jika ada waktu
luang dan sedang dalam suasana hati yang baik, mencoba untuk menciptakan lagu sendiri.
5)
Kecerdasan Intrapersonal
Ciri-cirinya adalah suka bekerja seorang diri, bisa memegang teguh pendirian meski banyak yang
melawan, cenderung masa bodoh (cuek), sering mengintrospeksi diri, mengerti kekuatan dan kelemahan
diri sendiri, secara berkala suka memikirkan masa depan dan rencana-rencana hidup, realistis, bisa
menghadapi kegagalan dan kemunduran dengan tabah, biasanya dianggap orang yang bijaksana, suka
membaca buku-buku pengembangan diri, bisa mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi,
lebih suka berwiraswasta (usaha sendiri) daripada kerja ikut orang.
Cara pengembangan saat istirahat atau di waktu luang adalah hal yang sangat efektif untuk
mengembangkan selfsmart. Secara berkala lakukan evaluasi diri. Bertanyalah pada diri sendiri, ―Apa
tujuan hidup saya?‖, ―Apa yang ingin saya capai dalam waktu dekat maupun jangka panjang?‖, ―Apa
potensi dan kekuatan yang saya miliki?‖ Cara lain untuk mengembangkan selfsmart anda adalah dengan
menyediakan waktu untuk merenung. Kemudian mencatat hasil perenungan tersebut.
6)
Kecerdasan Interpersonal
Ciri-cirinya adalah mudah berteman, suka bertemu dengan orang-orang atau kenalan baru, suka bekerja
dalam kelompok, suka kegiatan sosial, berusaha ‗maha hadir‘ (suka bila dibutuhkan oleh orang lain),
tidak betah berada di rumah sendirian, banyak berbicara, dalam menghadapi masalah cenderung meminta
bantuan orang lain, suka memotivasi orang lain, senang berada dalam keramaian, bisa mengatur atau
memimpin sekelompok orang, menyukai permainan yang dilakukan bersama (monopoli, kartu, dsb).
Pengembangan kecerdasan dapat dengan berbagai orang seluas-luasnya dan pelajarilah karakter-karakter
mereka. Belajarlah melihat apa yang mereka sukai dan apa yang tidak mereka sukai. Ini akan membantu
membangun hubungan dengan orang-orang baru. Mengikuti berbagai organisasi dan banyaklah terlibat
dalam berbagai perkumpulan yang membangun hidup. Memperluas wawasan, sehingga ketika bertemu
dengan banyak orang, punya banyak bahan untuk didiskusikan dan diceritakan.
7)
Kecerdasan Kinestetik
Ciri-cirinya adalah Suka berolahraga, bisa menirukan perilaku atau gerak-gerik orang lain, suka menari,
suka kegiatan luar ruang, tidak betah duduk diam dalam waktu yang lama, menyukai kegiatan yang
membutuhkan keterampilan tangan, ketika berpikir biasanya harus bergerak; ketika berbicara, banyak
anggota tubuh yang bergerak; malas membaca, suka pekerjaan keluar kantor, memiliki kekuatan fisik dan
stamina yang lebih tinggi dibanding orang lain, suka kegiatan yang berbahaya (misalnya bungee
jumping).
Pengembangan yang dapat dilakukan misalnya berolahraga. Selain itu bagi yang suka prakarya (pekerjaan
tangan), cobalah untuk mengembangkan hobi tersebut. Bagi yang pria, bisa mulai belajar mengotak-atik
mesin atau peralatan elektronik. Sedangkan bagi yang wanita, dapat membuat berbagai pernak-pernik dan
aksesoris. Cukup banyak buku keterampilan yang dapat dipelajari, mulai dari origami, clay, menjahit,
lipat-melipat, dan sebagainya.
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8)
Kecerdasan Naturalis
Ciri-ciri kecerdasan ini adalah suka bepergian atau hiking (naik gunung), tertarik pada objek wisata pantai
dan pegunungan, gemar memasak, suka fotografi atau videografi, suka menonton acara televisi tentang
flora atau fauna, mudah mengingat detail sebuah lokasi, suka berkemah di alam terbuka, menikmati
liburan ke taman safari atau kebun binatang, peduli terhadap lingkungan hidup, suka mengikuti organisasi
pencinta alam, tertarik dengan jenis binatang atau tumbuhan yang aneh, suka berkebun.
Perkembangan kecerdasan ini semisal bagi penggemar flora, bisa membuat kebun sendiri dan
mengumpulkan berbagai jenis tanaman. Bagi penggemar binatang, cobalah memelihara binatang tertentu.
Banyak membaca buku tentang flora dan fauna. Bergabung dengan berbagai perkumpulan yang sering
mengadakan hiking, jalan-jalan di alam terbuka, dan sebagainya.
Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Berbasis Multiple Intelligence
Hoerr (2000: 37) mengungkapkan ―… thematic instruction supports the use of MI and vise
versa…‖ dinyatakan bahwa terjadinya hubungan timbal balik disebabkan karena pada dasarnya
pembelajaran tematik dirancang untuk mewujudkan situasi belajar yang bermakna bagi setiap individu di
kelas (siswa).
Hubungan antara pembelajaran tematik berbasis Multiple Intelligence dijelaskan oleh Armstrong
(2009: 69) bahwa “… themes cut through tradisional curricular boundaris, weave together subjects and
skill that are found naturally in life, and provide students with opportunities to use multiple intelligences
in practical ways…” Armstrong menyatakan bahwa pembelajaran tematik dirancang dengan menjalin
subjek-subjek pelajaran dan keterampilan yang ditemukan dalam kehidupan siswa.
Multiple Intelligence adalah sebuah teori yang memberikan sebuah konteks untuk membangun
pembelajaran tematik. Armstrong (2009: 69) menyatakan “… MI Theory provides a context for
structuring thematic curricula. It provides a way of making sure the activities selected child’s inner
gift…” Dijelaskan bahwa teori Multiple Intelligence dapat diterapkan dalam pembelajaran tematik, maka
akan dapat dijadikan sebagai cara untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang ada dalam suatu tema
akan mengaktifkan kecerdasan yang mungkin masih tersembunyi pada diri siswa.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2017: 21) pelaksanaan pembelajaran tematik
berorientasi Multiple Intelligence di kelas 1, 2, dan 3 SD Muhammadiyah 9 Malang didapatkan hasil
penelitian kegiatan yang mendukung untuk mengembangkan Multiple Intelligence siswa adalah:
1)
Kecerdasan Linguistik Verbal
Pada kelas 1 guru meminta siswa membacakan hasil karya dan membiarkan siswa untuk menulis serta
mengemukakan pendapat. Untuk kelas 2 guru menstimulus siswa dengan pertanyaan, rewards, dan siswa
merespon stimulus dari guru. Dan untuk kelas 3 siswa sudah berani tampil di depan kelas, berani
presentasi dan mengeluarkan pendapat hal ini terbukti dengan siswa tampil di depan kelas untuk
membacakan hasil karangannya, mempresentasikan hasil tugas, dan berani tampil di depan kelas.
2)
Kecerdasan Logis Matematis
Pada kelas 1 guru menfasilitasi benda-benda yang berhubungan dengan materi. Kelas 2 guru
memfasilitasi siswa untuk berhitung di depan kelas, dan pada kelas 3 guru memfasilitasi siswa untuk
berhitung dan adanya kasus matematika.
3)
Kecerdasan Visual-Spasial
Pada kelas 1 guru mengembangkan dengan banyak kegiatan di kelas yang menggunakan media gambar,
pada kelas 2 dengan menggunakan multimedia interaktif, dan pada kelas 3 menggunakan multimedia
interaktif dan memotivasi siswa dengan media gambar.
4)
Kecerdasan Musikal
Pada kelas 1, 2, maupun 3 diadakannya kegiatan hafalan surat-surat pendek dengan tilawah.
5)
Kecerdasan Kinestetik
Pada kelas 1 guru dan siswa mendesain lingkungan belajar di kelas dengan belajar di karpet dan dikursi,
serta guru mengajak siswa melakukan kegiatan seperti tepuk tangan, meloncat, dan berlari di tempat.
Pada kelas 2 melakukan ice breaking dengan meminta semua siswa berdiri kemudian melakukan gerakangerakan tangan dan kaki.
6)
Kecerdasan Interpersonal
Pada kelas 1 yang sering dilakukan guru adalah kegiatan berdiskusi dengan teman, mengajari teman yang
belum mengerti pelajaran. Pada kelas 2 dengan kegiatan berdiskusi dengan teman, mengajari teman yang
belum mengerti pelajaran. Dan pada kelas 3 diadakan berdiskusi dengan teman, mengajari teman yang
belum mengerti pelajaran.
7)
Kecerdasan Intrapersonal
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Pada kelas 1 guru mengembangkan dengan meminta siswa belajar sendiri saat guru di kelas. Pada kelas 2
dapat dilakukan dengan meminta siswa menilai karyanya sendiri dan pada kelas 3 siswa diminta untuk
belajar sendiri, siswa menilai hasil karyanya dan memberikan komentar.
8)
Kecerdasan Naturalistik
Pada kelas 1 guru mengaitkan pembelajaran di kelas dengan keadaan dilingkungan, guru menceritakan
tentang alam. Pada kelas 2 dapat dengan bercerita tentang alam dan menggunakan media yang langsung
tersedia di alam. Sedangkan pada kelas 3 dengan cara guru bercerita tentang alam, siswa diminta
mengamati video yang berhubungan dengan alam, atau hewan dan tumbuhan.
Pelaksanaan pembelajaran tematik berorientasi Multiple Intelligence di kelas awal SD
Muhammadiyah 9 Malang pada dasarnya guru sudah memfasilitasi siswa untuk belajar melalui delapan
tipikal kecerdasan mulai dari kecerdasan linguistik, logis-matematis, visual-spasial, musikal, kinestetik,
interpersonal, intrapersonal, maupun kecerdasan naturalis.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, juga terdapat SD yang secara khusus menerapkan
program pembelajaran Multiple Intelligence, salah satunya adalah MIM PK Kartasura. Sebelum
pelaksanaan pembelajaran berbasis Multiple Intelligence berdasarkan hasil wawancara dengan Guardian
Angel sekolah tersebut, Ust. Maya menyatakan bahwa siswa terlebih dahulu melaksanakan test Multiple
Intelligence Research (MIR) untuk mengetahui kecerdasan dominan apa yang ada pada siswa tersebut.
Dan diketahui bahwa kecerdasan dominan pada siswa-siswa di MIM PK Kartasura adalah linguistik,
kinestetik, dan naturalis. Sehingga di MIM PK Kartasura menerapkan pembagian kelas berdasarkan
kecerdasan dominan tersebut. Sehingga terdapat tiga kelas pararel di setiap jenjang kelas misalkan pada
kelas 1A adalah kelas dengan kecerdasan dominan linguistik, lalu kelas 1B adalah kelas dengan
kecerdasan domain kinestetik, dan kelas 1C adalah kelas dengan kecerdasan dominan naturalis.
Pada kelas dengan kecerdasan dominan lingustik, dilakukan wawancara dengan Ust. Kukuh
Sandy Sudrajat, S. Pd. selaku wali kelas menyatakan bahwa:
―Dalam pembelajaran terhadap siswa dengan kecerdasan dominan linguistik guru lebih sering
melaksanakan presentasi, dan interaksi secara langsung antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa
lainnya misalkan dengan meminta pendapat. Dapat pula digabungkan dengan beberapa kecerdasan lain
misalkan dengan adanya video atau power point (musik atau visual spasial) yang digunakan untuk
memancing siswa agar memiliki pemikiran-pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan dari yang ditampilkan
guru sehingga siswa dapat mengeluarkan komentar ataupun pendapatnya.‖
Sedangkan pada kelas IB dengan kecerdasan dominan kinestetik, berdasarkan hasil wawancara dengan
Ust. Nur Rohmah, S. Hi. Menyatakan bahwa:
―Penerapan gaya mengajar guru berbasis kinestetik guru mengajar sesuai dengan apa yang diinginkan
anak. Guru lebih banyak sebagai fasilitator dan siswa aktif mengikuti pembelajaran. Siswa dibiarkan
ramai dan tidak bisa diam karena memang seperti itulah gaya belajar mereka. Guru terbiasa menerapkan
pembelajaran dimana siswa aktif bergerak dan melakukan apapun yang sesuai dengan kehendaknya tanpa
menghilangkan konsekuensi yang telah ditetapkan. Misal anak boleh ramai atau pindah dari mejanya
apabila tugasnya sudah selesai dilaksanakan. Strategi yang digunakan guru disesuaikan dengan materi
yang akan disampaikan. Khususnya untuk kecerdasan kinestetik guru membuat strategi dimana siswa
selalu aktif dnegan kegiatan fisik.‖
Untuk strategi dalam kecerdasan naturalis berdasakan hasil wawancara dengan Ust. Kautsar
Risqi Nursyifa, S. Pd. Menyatakan bahwa:
―Penerapan guru dengan membawa benda nyata (real) atau anak di bawa ke alam terbuka. Biasanya
menggunakan games (permainan) yang seru-seruan dalam menyampaikan materi pembelajaran dan
outing learning atau belajar di luar dan Siswa harus tetap diberi aturan dan hukuman agar tidak semaunya
sendiri.‖
Berdasarkan pembahasan dan kajian teori, dapat dilihat bahwa implementasi pembelajaran
berbasis Multiple Intelligence memiliki kemiripan dengan penerapan pada kurikulum 2013. Maka
sebenarnya kurikulum 2013 merupaka representasi dari pembelajaran berbasis Multiple Intelligence.
Akan tetapi tidak dapat dipungkiri dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 harus ditopang
dengan kemampuan yang maksimal khusunya dari sumber daya manusia pendidik, sarana prasarana,
bahan media. Untuk memaksimalkan pembelajaran dalam satu tema tertentu dibutuhkan beberapa
kegiatan dengan kegiatan nyata serta sarana dan media yang juga nyata, karena pembelajaran tematik
sifatnya adalah faktual dan konkret, bukan konseptual abstrak.
Delapan kecerdasan yang berbeda-beda di atas dapat akan menghasilkan hasil yang lebih
maksima dengan adanya kerja sama untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan masing-masing
kecerdasan. Kecerdasan yang dimiliki setiap anak pasti berbeda-beda dan memiliki lebih dari satu
kecerdasan. Dan dari perpaduan tersebut akan menghasilkan hasil yang maksimal, khusunya dalam
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kegiatan pembelajaran. Dan dengan adanya Multiple Intelligence dalam pembelajaran tematik pada
kurikulum 2013 diharapkan akan membuat pendidik lebih arif dan mampu menghargai serta
memfasilitasi perkembangan anak.
KESIMPULAN
Kecerdasan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang meliputi pengetahuan, keterampilan,
dan keahlian dalam menyelesaikan masalahnya. Pada hakikatnya, setiap individu memiliki 8 kecerdasan
meliputi linguistic, logis-matematis, visual-spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, musikal, dan
naturalis. Tetapi kombinasi dan porsi kecerdasan masing-masing individu tidak sama tergantung pada
bagaimana cara mengembangkan segala kecerdasan yang telah ada.
Strategi pembelajaran khususnya dalam pembelajaran tematik yang tepat dapat dengan
mengimplementasikan kecerdasan yang dimiliki siswa dengan tujuan mengembangkan kecerdasan yang
telah ada secara maksimal. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang
memperhatikan dan menyesuaikan pemberian konsep sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
Selain itu, salah satu rambu-rambu dalam pembelajaran tematik adalah tema-tema yang dipilih
disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Berdasarkan
pembahasan mengenai implementasi pembelajaran berbasis Multiple Intelligence didapati bahwa corak
pembelajaran tersebut memiliki kemiripan dengan penerapan pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013
merupakan representasi dari pembelajaran berbasis Multiple Intelligence. Akan tetapi, untuk
mengimplementasikan teori Multiple Intelligence perlu mempersiapkan secara maksimal kemampuan
SDM, ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber belajar yang riil, karena pembelajaran tematik
sifatnya adalah factual dan konkret, bukan konseptual abstrak.
Apabila seorang pendidik menyadari dan berusaja mengembangkan kecerdasan yang telah
dimiliki siswa dengan tujuan mengembangkan kecerdasan tersebut, maka segala potensi yang ada pada
diri anak didik dapat dimanfaatkan dengan baik dan kehadirannya tidak sia-sia. Berbekal teori Multiple
Intelligence guru secara tidak langsung dapat menguasai dan belajar berbagai metode pembelajaran,
khususnya dalam kurikulum 2013 dimana adanya pendekatan tematik yang menuntut guru harus kreatif
dalam mengemas pembelajaran aktif.
Dengan pemahaman bahwa tiap individu terlahir dengan berbagai kecerdasan, diharapkan
pendidik tidak hanya menganggap bahwa siswa yang cerdas dan berprestasi hanyalah siswa yang cerdas
secara akademik. Karena ada berbagai potensi besar lainnya yang dimiliki siswa selain kemampuan di
bidang akademik saja. Dan kedelapan kecerdasan dalam teori Multiple Intelligence ini dapat beroperasi
dalam mendampingi secara independen satu sama lain.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan berdasarkan kesulitan sekolah dalam mengimplementasikan standar pembiayaan
pendidikan di Sekolah Dasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesulitan yang
dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan standar pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah
merasa kesulitan untuk menyesuaikan antara besar pengalokasian anggaran dengan kebutuhan sekolah,
belum tersosialisasikan dengan maksimal apabila terdapat peraturan-peraturan baru tentang pengelolaan
pembiayaan pendidikan kepada sekolah, tidak adanya tenaga profesional untuk mengelola pembukuan
keuangan di sekolah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sekolah lebih memahami peraturanperaturan dalam mengelola pembiayaan pendidikan di sekolah. Sehingga sekolah mampu
memaksimalkan potensi sumber dana yang ada di sekolah dan di masyarakat untuk mendukung proses
pembelajaran berdasar pada standar pembiayaan pendidikan. Pemerintah bisa memberikan sosialisasi atau
pelatihan kepada sekolah terkait dengan pembiayaan pendidikan agar sekolah bisa lebih mudah
menyesuaikan dengan standar pembiayaan pendidikan.
kata kunci: kesulitan, standar pembiayaan pendidikan, sekolah dasar
PENDAHULUAN
Seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.
Pendidikan dibutuhkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, dan
bertakwa serta memiliki akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah
menyelenggarakan pendidikan nasional yang diatur dalam perundang-undangan. Pemerintah
menyelenggarakan program wajib belajar dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di
Indonesia. Diamanatkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap
warga negara yang berusi tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah berkewajiban untuk membiayai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun sebagaimana diatur dalam
pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib
menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan.
Dalam menjamin penyelenggaraan Pendidikan Nasional telah ditetapkan Standar Nasioanal
Pendidikan yang tertuang dalam PP No. 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan memuat kriteria
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh negara Indonesia. Terdapat 8 standar nasional pendidikan
yang digunakan, 4 standar mengalami penataan ulang yakni standar kompetensi lulusan, standar isi,
standar proses dan standar penilaian. Selain itu, terdapat standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar
sarana dan prasaran, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Dengan berpegang pada delapan
standar pendidikan yang sudah ditetapkan pemerintah, maka diharapkan akan tercapai mutu pendidikan
nasional secara menyeluruh.
Dalam penelitian ini penulis berfokus pada kesulitan dalam implementasi standar pembiayaan
pendidikan. Pembiayaan pendidikan atau pendanaan pendidikan merupakan elemen penting dalam
penyelenggaraan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar. Dengan pembiayaan pendidikan berfungsi
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pendidikan yang dilaksanakan. Pembiayaan
pendidikan diperlukan untuk pengadaan alat-alat pendukung pembelajaran seperti alat tulis, gaji guru
yang belum pegawai negeri, dan untuk kegiatan-kegiatan yang diprogramkan sekolah.
Mulyadi (2012: 4) berpendapat bahwa biaya adalah nilai yang dikorbankan untuk memperoleh
barang dan jasa yang akan diharapkan membawa manfaat sekarang atau di masa depan bagi organisasi.
Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan yang sangat penting dalam
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menyelenggarakan pendidikan. Supriadi (2006: 3) bahwa hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat
mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah)
tidak akan berjalan. Proses pembelajaran pasti memerlukan biaya, dari mana sumber biaya tersebut,
alokasi pembiayaan, perencanaan, penggunaan dan evaluasi terhadap pembiayaan. Ditambahkan oleh
Suyono (2017) mengatakan bahwa the role of cost in realizing the quality of education contributes
greatly in the implementation of education, as important as other resources such as materials and human
resources. Peran biaya dalam mewujudkan mutu pendidikan memiliki peran yang besar sama pentingnya
dengan materi dan sumber daya manusia. Proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar perlu
didukung dengan biaya pendidikan yang memadai sehingga akan menjamin kelancaran berbagai kegiatan
pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah.
Harsono (2007: 9) berpendapat bahwa biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang
memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian diharapkan biaya
pendidikan dapat dimanfaatkan seefektif dan sefisien mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Sekolah Dasar dalam hal ini memiliki tanggungjawab untuk mengelola anggaran dengan
mempertimbangkan kebutuhan sekolahnya. Akon, dkk (2015: 23) menyebutkan bahwa pembiayaan
pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan
bagaiamana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang
sudah ditetapkan. Pembiayaan pendidikan harus digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung
proses penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar. Fattah (2012: 3) bahwa pembiayaan pendidikan
menekankan pada distribusi sumber-sumber agar pedidikan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Setiap
Sekolah Dasar tentunya sudah menetapkan visi dan misi sekolahnya masing-masing. Disinilah tugas dari
sekolah untuk merencanakan pengalokasian dana yang sudah diterima untuk mencapai tujuan yang sudah
ditetapkan.
Suryosubroto (2004: 26) menjelaskan bahwa pembiayaan sekolah adalah kegiatan
mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja menengah. Sekolah harus
memoerhitungkan antara pendapatan yang diterima sekolahnya dengan kebutuhan yang harus dipenuhi
sekolah. Pembiayaan pendidikan menurut Suharsaputra (2013:289) diartikan sebagai kajian tentang
bagaimana pendidikan dibiayai, siapa yang membiayai serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses
pendidikan. Pendapat tersebut mengandung dua hal yaitu yang berkaitan dengan sumber dana
pembiayaan pendidikan dan pengalokasian pembiayaan pendidikan digunakan. Menurut Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ditegaskan bahwa
dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola
pendidikan.
Sumber dana pendidikan merupakan pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan
sumbangan kepada lembaga pendidikan. sumber dana penerimaan tersebut terdiri dari pemerintah pusat
(APBN), pemerintah daerah (APBD), orag tua murid, dan masyarakat. Oleh karena itu, pembiayaan
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Sekolah Dasar sebgai lembaga pendidikan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dasar
harus mampu menggali dan mengembangkan potensi sumber pendanaan pendidikan. Jadi sekolah tidak
hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan pendidikan saja, misalnya dari pemerintah saja.
Seluruh Sekolah Dasar khususnya sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini telah
menerima bantuan dana operasional dari pemerintah. Bantuan tersebut ditujukan untuk meniadakan
pungutan biaya operasi bagi peserta didik untuk pendidikan dasar (SD/SDLB/SMP/SMPLB) yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya program dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) diharapkan seluruh warga negara Indonesia mampu mendapatkan haknya
untuk mengenyam pendidikan dasar. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun
2018 tentang petunuk teknis bantuan operasional sekolah, menyebutkan bahwa untuk meningkatkan akses
dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dalam menyelenggarakan
pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah.
Dalam mengelola sumber pembiayaan pendidikan, sekolah harus berlandaskan pada peraturan
yang berlaku. Dalam hal ini Sekolah Dasar harus mengikuti standar pembiayaan pendidikan yang berlaku.
Standar pembiayaan pendidikan disusun dengan tujuan agar dalam mengelola pembiayaan pendidikan
dapat teralokasi sesuai dengan peruntukkanya. Menurut PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar
Pembiayaan yang dimaksud dengan standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan
besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Sekolah merumuskan rencana
strategis yang akan dilakasanakan sekolah. Sekolah Dasar merumuskan Rencana Kerja Jangka Menengah
(RKJM) akan dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Kemudian Sekolah Dasar
menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) memuat program/kegiatan strategis dan kegiatan operasional
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sekolah yang akan dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Bastian (2006) bahwa standar
pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat
melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun. Pemahaman terhadap standar pembiayaan
pendidikan sangat diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kemampuan
sekolah untuk menentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan sekolah dengan menyesuaikan standar
pembiayaan pendidikan menjadi proses yang tidak bisa dilepaskan.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian pada identifikasi kesulitan sekolah dasar
dalam implementasi standar pembiayaan pendidikan perlu dilakukan untuk mengetahui pemahaman
sekolah terhadap standar pembiayaan pendidikan. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi masukan bagi
sekolah maupun pemerintah. Pemerintah diharapkan bisa memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada
sekolah agar tidak mengalami kesulitan terutama dalam melakukan pelaporan. Selanjutnya sekolah
diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber pembiayaan pendidikan agar tidak hanya berpusat
pada bantuan dari pemerintah saja.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Melalui penelitian
ini, menggambarkan implementasi standar pembiayaan pendidikan dapat diungkapkan. Kemudian, faktor
yang menyebabkan suatu fenomena dapat dianalisis. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan
teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah Pengawas Sekolah Dasar di Kecamatan
Boyolali, Kepala Sekolah, guru yang bertugas sebagai bendahara serta guru yang bertugas sebagai
operator di SD Negeri 3 Mudal Boyolali. Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah
observasi wawancara mendalam, dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian diproses, direduksi,
dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan implementasi standar pembiayaan
pendidikan di Sekolah Dasar menghadapi beberapa kesulitan yaitu: (1) Sekolah mengalami kesulitan
dalam menyesuaikan antara kebutuhan sekolah dengan besarnya pengalokasian berdasarkan petunjuk
teknis yang ada. (2) Sekolah Dasar masih belum memaksimalkan potensi sumber pembiayaan pendidikan
yang ada dilingkungan sekolah. (3) Sekolah Dasar merasa kesulitan karena tidak memiliki tenaga
profesional yang menangani bagian pembukuan pembiayaan pendidikan. (4) Sekolah mengalami
kesulitan karena masih jarang diberikan sosialiasasi apabila ada peraturan baru. (5) Sekolah Dasar
mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan yang harus dilaporkan pada beberapa instansi
pemerintah.
Pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dilakukan dengan matang-matang. Mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan standar
yang ada. Perencanaan pembiayaan pendidikan adalah kegiatan merencanakan dan mengkoordinasi
semua sumber dana yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan
pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar dilakukan
dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam menyusun RKAS Sekolah
Dasar dilakukan dengan menghitung biaya operasional, kemudian menghitung rencana belanja dan
pendanaan program serta kegiatan operasional.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan. Sebagian besar dana penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri berasal dari
pemerintah. Sebagian besar dana tersebut merupakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini
sesuai dengan pendapat Webster (1969) menyatakan ―the funds for Government schools come almost
wholly from the treasuries of the respective States and also from the Commonwealth Treasury‖. Dana
BOS diberikan kepada sekolah setiap tahunnya. Dengan tujuan agar peserta didik di Sekolah Dasar yang
diselenggarakan oleh pemerintah bisa terbebas dari segala bentuk pungutan yang mengikat. Dalam
pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah memiliki petunjuk teknisnya sendiri, yang sudah pasti
seluruh warga sekolah mengetahuinya.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan No 1 Tahun 2008 mengatur dan menjelaskan seluruh proses
penerimaan, pengalokasian, pelaporan, dan monitoring dalam menggunakan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS). Berdasarkan peratran tersebut telah ditentukan besaran dana bantuan yang diberikan
untuk setiap satuan pendidikan, misalnya saja untuk tingkat Sekolah Dasar diberikan bantuan sebesar Rp.
800.000,00 per siswa setiap tahunnya. Dana BOS sesungguhnya diperuntukan utuk membiayai biaya
operasional sekolah, namun masih bisa digunakan untuk membiayai honor personalia sesuai dengan
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ketentuan yang berlaku. Dalam mengikuti standar ini, berdasarkan hasil wawancara dan observasi
diketahui bahwa
Sekolah Dasar mengalami kesulitan terutama dalam pengalokasian dan pelaporan dana BOS.
Misalnya saja dalam pengalokasian dana BOS Sekolah Dasar harus mencadangkan 20% (dua puluh
persen) dari alokasi sekolah dalam satu tahun untuk memenuhi kebutuhan buku teks utama sekolah.
Kemudian untuk pembayaran honor bulanan guru/ tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di
sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menggunakan dana BOS paling banyak 15%
(lima belas persen) dari total BOS yang diterima.
Sekolah Dasar mengalami kesulitan dalam melakukan perencanaan pengalokasian pendanaan
sesuai dengan standar dengan keadaan real di sekolah. Dalam hal ini terkait dengan pemberian honor
kepada tenaga kependidikan dan non kependidikan di sekolah yang menjadi salah satu kendala. Saat ini
hampir seluruh Sekolah Dasar mengalami kekurangan guru terutama guru yang sudah berstatus PNS
(Pegawai Negeri Sipil). Oleh karena itu, Sekolah Dasar perlu menugaskan guru/ tenaga kependidikan dan
non kependidikan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar. Berdasarkan hasil
wawancara dan observasi di SD Negeri 3 Mudal Boyolali diketahui bahwa di SD tersebut setiap bulannya
harus membayarkan honor tenaga pendidikan dan non kependidikan untuk empat personil. Honor tersebut
diambilkan dari alokasi 15% (lima belas persen) total BOS yang diterima. Berdasarkan keterangan dari
Kepala Sekolah diketahui bahwa dari alokasi 15% tersebut dibagi untuk empat personalia, jadi setiap
bulan honor yang didapat hanya berkisar Rp. 200.000,00 saja setiap orangnya. Besarnya honor yang
diterima tentu dirasa tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, sekolah
merasa hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan standar pembiayaan pendidikan.
Tidak ada penerimaan atau pengangkatan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu
penyebab terjadinya kekurangan guru di sekolah. Padahal untuk Sekolah Dasar paling tidak harus ada
enam guru untuk mengampu enam kelas. Di SD Negeri 3 Mudal Boyolali saat ini terdapat tiga guru dan
satu petugas perpustakaan yang honornya harus dibayar setiap bulan. Untuk menggunakan dana sudah
dialokasikan untuk membayar honor guru pun tidak bisa sembarangan. Guru honorer yang mendapat
pembayaran honor wajib memenuhi beberapa syarat antara lain: memiliki kualifikasi akademk S-1/ D-IV,
dan mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan
menyampaikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bagi guru honor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Pemenuhan kebutuhan guru tentunya sudah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sekolah
dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Membayar honor guru maupun tenaga non kependidikan
merupakan kewajiban sekolah atas jasa yang telah diberikan. Karena keterbatasan penganggaran yang
bisa dibayarkan dari dana BOS maka sekolah perlu mencari jalan keluar untuk memenuhi kewajibannya
terhadap guru maupun tenaga non kependidikan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa di SD Negeri 3
Mudal Boyolali sudah mengupayakan pembayaran honor dengan jalan mengkomunikasinnya dengan
komite sekolah. Komite sekolah kemudian berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk menyelesaikan
kesulitan yang dihadapi sekolah. Cara tersebut merupakan cara yang paling tepat yang sudah diambil
sekolah. Komite sekolah mengumpulkan dana untuk melengkapi kekurangan yang dialami sekolah.
Namun hal ini harus dilakukan dengan beberapa catatan diantaranya yaitu tidak bersifat memaksa atau
mengikat kepada orang tua siswa, serta tidak memberatkan bagi orang tua siswa yang termasuk golongan
kurang mampu.
Kendala pada kurangnya besaran pengalokasian dana dengan kebutuhan sekolah tentunya tidak
hanya terjadi di SD Negeri 3 Mudal Boyolali saja. Pemerintah merumuskan peraturan untuk mengatur
besarnya pengalokasian dana tentunya tidak sembarangan. Peraturan yang mengatur besarnya
pengalokasian dana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki tujuan agar pengalokasian dana
tidak timpang pada pengeluaran yang bukan merupakan biaya operasional sekolah. Seperti kendala pada
besarnya pengalokasian untuk membayarkan honor, apabila tidak diatur dengan jelas maka bisa saja
terjadi sumber pembiayaan pendidikan hanya akan habis untuk membayar honor saja. Hal tersebut
diperkuat dengan hasil wawancara dengan pengawas Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Boyolali
yang menyatakan bahwa sekolah masih belum maksimal dalam menggali potensi sumber pembiayaan
pendidikan.
Sekolah dituntut untuk menggali potensi sumber pembiayaan pendidikan yang ada di lingkungan
sekolahnya. Sekolah tidak hanya bisa berkomunikasi dengan komite sekolah saja untuk meningkatkan
sumber pembiayaan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sudah
diamanatkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8
menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi program pendidikan. Kemudian pasal 9 berbunyi masyarakat berkewajiban memberikan
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dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah bisa memberdayakan sumber daya
yang ada di masyarakat untuk mendukung penyelenngaraan pendidikan di sekolah, salah satunya dengan
menjadi salah satu sumber dana pembiayaan pendidikan.
Sekolah dapat melakukan penggalian dana dari masyarakt dengan beberapa cara antara lain;
sosialisai dan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam RKAS sebagai bentuk pertanggungjawaban
pada masyarakat. Seperti penelitian yang dilakukan Mujahirin (2012) yang mengatakan bahwa
penyusunan RKAS yang partisipatif akan sangat menguntungkan sekolah. Upaya-upaya yang dilakukan
dalam rangka menarik peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan adalah dengan melibatkan
masyarakat secara profesioanl dalam kegiatan-kegiatan sekolah, menjalin komunikasi yang intensif
dengan masyarakat atau lingkungan, serta memberikan pelayanan konsultasi dengan masyarakat terutama
dalam masalah pendidikan. Dengan melakukan upaya tersebut diharapkan dapat menggalang partisispasi
masyarakat menjadi lebih besar.
Dalam menggalang partisipasi masyarakat dan orang tua terutama dengan hal yang berkaitan
dengan dana, antara sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah dengan sekolah yang
diselenggarakan masyarakat tentu memiliki perbedaan. Seperti yang diamanatkan dalam Peratuan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan
pada satuan pendidikan dasar. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/
barang/ jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua/ wali secara
langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh
satuan pendidikan dasar. Sedangkan yang dimaksud dengan sumbangan adalah penerimaan biaya
pendidikan baik berupa uang dan/ barang/ jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali
peseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak merata,
tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu
pemberiannya. Untuk sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah dilarang untuk melakukan
pungutan dalam bentuk apapun kepada orang tua siswa. Namun, berbeda dengan sekolah yang
diselenngarakan oleh masyarakat dalam hal ini biasa adalah yayasan, masih diperbolehkan untuk
melakukan pungutan kepada orang tua siswa. Maka dari itu, untuk sekolah yang diselenggarakan
pemerintah daerah atau biasa disebut dengan Sekolah Negeri harus pintar-pintar dalam menggali potensi
sumber pembiayaan yang ada di masyarakat tanpa harus memberatkan orang tua siswa.
Penggalian potensi sumber daya pembiayaan pendidikan agar tidak hanya berpusat pada orang tua/
wali siswa, sekolah bisa memanfaatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang ada di lingkungan
sekolah. hubungan yang sinergis antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan penyelenggara
pendidikan akan sangat menunjang peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan menghasilkan lulusan yang
akan digunakan oleh DUDI. Artinya, kualitas hasil pendidikan akan mempengaruhi kualitas DUDI. Maka
dari itu, DUDI juga bisa berperan serta dalam pendidikan. Minimal 5% (lima persen) dari keuntungan
DUDI sepantasnya dapat dialokasikan untuk pendidikan.
Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri 3 Mudal Boyolali, lokasi SD berdekatan dengan toko
bangunan dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). Selanjutnya sekolah yang harus berperan aktif
untuk menarik perhatian DUDI di sekitar sekolah untuk mau membantu dalam penyelenggaraan
pendidikan di sekolah. Dengan memanfaatkan bantuan dari DUDI diharapkan masalah yang dihadapi
sekolah terutama yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan bisa diatasi. Misalnya saja sekolah bisa
mengkomunikasikan rencana strategis program dan kegiatan yang akan dilakukan sekolah dengan SPBU
yang ada di dekat sekolah. Untuk bisa menggali potensi sumber pendanaan juga merupakan salah satu
bukti dari kompetensi kewirausahaan yang harus dimiliki kepala sekolah.
Pengelolaan pembiayaan pendidikan oleh sekolah juga mengalami kendala yang cukup
menyulitkan karena tidak ada tenaga profesional yang menangani masalah pembukuan. Pembukuan
dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan tentunya merupakan suatu kewajiban. Sekolah harus
menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan
peraturan perundangan-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola
keuangan. Menurut Permendikbu No. 1 tahun 2018 pembukuan dan dokumen pendukung yang harus
disusun oleh sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
(RKAS), RKAS dibuat setiap awal Tahun Pelajaran dan dirinci tiap semester. (b) Buku Kas Umum
(BKU), BKU disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki sekolah. Memuat pembukuan
yang berhubungan dengan pihak ketiga. (c) Buku Pembantu Kas, yang mencata setiap transaksi tunai. (d)
Buku Pembantu Bank, buku ini mencatat tiap transaksi melalui bank. (e) Buku Pembantu Pajak, mencatat
semua transaksi yang harus dipungut pajak. (f) Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas,
bertujuan untuk membandingkan saldo akhir BKU dengan kas tunai sekolah dan kas yang ada di bank.
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Pembukuan yang harus dilakukan sekolah cukup banyak dan membutuhkan ketelitian karena
berkaitan dengan penggunaan uang. Di Sekolah Dasar tentunya berbeda dengan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Di tingkat SMP dan SMA sudah memiliki
bagian Tata Usaha yang mengelola seluruh administrasi di sekolah. Bagian Tata Usaha biasanya terdiri
dari personil yang dianggap sebagai profesional untuk menangani hal-hal yang terkait dengan
administrasi dan pembukuan pengelolaan pembiayaan pendidikan. Sedangkan di Sekolah Dasar belum
memiliki bagian Tata Usaha, jadi tugas pembukuan pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan oleh
guru di Sekolah Dasar.
Guru yang memiliki tugas utama sebagai pendidik harus merangkap tugas untuk mengelola
pembukuan atau biasa desebut sebagai bendahara. Tugas bendahara BOS misalnya, tidak hanya bertugas
mengambil dana BOS dari rekening sekolah melainkan membuat laporan pertanggungjawaban tentang
penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya sekolah membutuhkan petugas khusus untuk
mengelola dana BOS, sehingga saat ini guru diberi tugas tambahan untuk mengelola dana tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa guru merasa kesulitan untuk mengerjakan beberapa tugas
sekaligus. Kewajiban sebagai pendidik sudah merupakan tanggung jawab yang sangat besar, kemudian
ditambah sebagai bendahara sekolah. Selain sebagai bendahara BOS guru di SD juga mempunyai tugas
adminstratif lainnya, seperti memasukkan data siswa ke dalam buku induk sekolah, membuat RPP,
merekap presensi siswa, melakukan proses penerimaan siswa baru, dan mendata jumlah siswa. Apalagi
guru tidak benar-benar memiliki latar belakang untuk mengelola pembukuan pembiayaan pendidikan. Hal
ini seperti hasil penelitian Wahyuningtyas (2014) guru sebagai pendidik dan bendahara BOS tidak efektif
dikarenakan saat melakukan kedua tugas tersebut tidak berjalan dengan baik.
Dalam mengelola dana tersebut terkadang guru masih kesulitan memahami format dari pelaporan
BOS. Sehingga dalam pelaporannya sering ditemukan kesalahan yang mengakibatkan sekolah harus
melakukan perbaikan dalam pelaporan dana tersebut. Tidak hanya membuat laporan penggunaan BOS,
guru juga masih mempunyai tugas mendidik, sehingga terkadang saat laporan BOS diminta guru belum
dapat menyelesaikannya. Hal-hal seperti inilah yang akan membawa dampak panjang kedepannya, misal
apabila laporan pertanggungjawaban tidak segera dilaporkan maka akan mengakiatkan kemunduran
pencairan dana pada triwulan selanjutnya. Untuk mengantisipasi kendala tersebut sebenarnya bisa diatasi
dengan memberikan pelatihan dan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada sekolah.
Sosialisasi dan pelatihan sebenarnya sangat dibutuhkan oleh setiap sekolah. Berdasarkan hasil
wawancara dengan sekolah diketahui bahwa dalam pelakasanaan standar pembiayaan pendidikan masih
jarang dilakukan sosialisasi maupun pelatihan dari pemerintah. Padahal sosialisasi dianggap sangat
penting untuk mempermudah sekolah dalam pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan
berdasarkan standar yang berlaku. Karena pemahaman terhadap standar pembiayaan pendidikan
merupakan salah satu hal pokok yang harus dipahami sekolah dalam memenuhi Standar Nasional
Pendidikan. Selain itu, dalam penyelenggaraan pendidikan akan berjalan lancar bila sekolah memahami
standar yang berlaku. Berdasarkan keterangan dari sekolah menyebutkan bahwa apabila ada perubahan
atau ada peraturan baru belum ada sosialisasi dari pihak terkait. Sekolah menyebutkan bahwa jika ada
peraturan baru, sekolah mengetahuinya dengan cara mencari informasi terutama lewat internet. Memang
tidak ada salahnya jika sekolah mengetahui dengan sendirinya tentang peraturan terbaru, namun akan
lebih baik apabila pemerintah memberikan pemberitahuan kepada sekolah. Apalagi saat ini penyebaran
informasi dilakukan dengan sangat mudah, misalnya menggunakan e-mail.
Kendala terakhir yang dialami sekolah berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sekolah
mengalami kesulitan ketika harus melaporkan pertanggungjawaban pendanaan pendidikan ke beberapa
instansi pemerintah. Sekolah Dasar harus membuat laporan pada beberapa instansi seperti Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan apabila ada audit. Pelaporan ini
menyulitkan Sekolah Dasar karena setiap instansi memiliki format yang berbeda-beda. Padahal sudah
dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan satu jenis laporan saja sudah memakan waktu.
Sekolah juga sudah terkendala dengan tidak adanya tenaga profesional yang menangani masalah laporan
pertaggungjawaban. Dari keterangan yang diperoleh dari Sekolah Dasar dan Pengawas Sekolah
diharapkan instansi pemerintah memberikan satu pakem yang sama untuk memudahkan sekolah dalam
melakukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pembiayaan pendidikan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa
kendala yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan standar pembiayaan pendidikan berasal dari
Sekolah Dasar dan Pemerintah itu sendiri. Dari dalam diri Sekolah Dasar kendala antara lain tidak adanya
tenaga profesional yang bertugas menangani pembukuan di sekolah, kemudian sekolah masih belum bisa
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menggali potensi sumber pembiayaan pendidikan dari lingkungan sekolah. Dari segi pemerintah yang
menyebabkan terjadinya kendala dalam implementasi standar pembiayaan pendidikan antara lain karena
masih kurang maksimalnya pemberian sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah dalam mengelola
pembiayaan pendidikan. Selain itu, terjadinya kendala karena sekolah harus membuat laporan ke
beberapa instansi pemerintahan dengan format yang berbeda-beda.
Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan pemerintah daerah mempertimbangkan untuk
mengadakan tenaga administrasi dalam bidang keuangan, khususnya ditingkat Sekolah Dasar, sehingga
guru dapat melaksanakan tugasnya tanpa ada beban tambahan yang bukan merupakan profesinya.
Alternatif lain yang bisa diberikan yaitu disediakan ruang atau personil yang bisa dengan mudah menjadi
tempat konsultasi terkait pengelolaan pembiayaan pendidikan. Untuk sekolah diharapkan bisa lebih
memaksimalkan potensi sumber pembiayaan pendidikan yang ada di lingkungannya.
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ABSTRAK
Cakupan perubahan di era disrubsi luas, tak terkecuali dunia pendidikan. Evolusi teknologi yang menyasar
sebuah celah kehidupan manusia mendorong terjadinya digitalisasi dalam pendidikan. Keterampilan proses
sains menggabungkan pengetahuan, proses dan sikap ilmiah dalam pembelajarannya. Konsep tersebuat dapat
digunakan untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan dalam kajian ini
adalah bagaimana mengintegrasikan keterampilan proses sains dalam kurikulum 2013 dan diharapkan mampu
menghadapi era disrubsi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana keterampilan proses sains
yang terdapat dalam kurikulum 2013 mampu menghadapi tantang di era disrubsi. Penelitian ini merupakan
penelitian kajian pustaka. Keterampilan proses sains sesuai untuk diterapkan dalam kurikulum 2013 sesuai
dengan pembelajaran dan penilian yang diharapkan oleh kurikulum 2013, keterampilan proses sains menjadi
sangat menantang diera distrubsi karena diera ini terjadinya digitalisasi dalam pendidikan.
Kata Kunci: era disrubsi, keterampilan proses sains, kurikulum 2013
PENDAHULUAN
Era disrubsi selalu memberikan dampak terhadap inovasi maupun invensi terhadap berbagai
sektor kehidpan, tidak terkecuali sektor pendidikan. Pendidikan sendiri selalu berusaha menangapi
perkembangan dan kemajuan lingkungannya. Akibat sektor pendidikan yang selalu menanggapi dengan
gagap terhadap inovasi dan invesi yang selalu bermunculan menimbulkan berbagai kritik, karena tidak bisa
menjadi penarik kemajuan dan perkembangan masyarakat.
Kondisi pendidikan Indonesia tampak juga belum bisa dibanggakan. Kompas (27 April 2018)
mencatat bahwa Indonesia menghadapai masalah pendidikan yang bisa dikategorikan gawat darurat. Hal
ini terlihat dari capaian akses, kualitas, dan kesenjangan pendidikan yang belum sesuai harapan serta
tertinggal dari negara lain. Lebih lanjut dikemukakan bahwa capaian pendidikan jauh dari harapan.
Sejumlah kompetensi yang seharusnya dikuasai siswa masih rendah. Peningkatan kualitas belajar-mengajar
masih sebatas pada upaya untuk memenuhi tujuan yang terlalu rendah, yakni meningkatkan nilai atau lulus
ujian. Kualitas yang disasar belum untuk pengembangan individu yang utuh guna menjawab
perkembangan jaman serta berkontribusi bagi negeri ini.
Inovasi dan invesi yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini juga berpengaruh pada kurikulum
yang berlangsung di Indonesia saat ini. Kurikulum di Indonesia mengalami perubahan untuk menghadapi
era disrubsi, saat ini kurikulum yang ditarapkan di Indonesia adalah kurikulum 2013.
Keterampilan proses sains adalah pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pembelajaran
pada pengembangan keterampilan siswa dalam memproseskan pengetahuan, menemukan dan
mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan (Semiawan, 1992:18). Pendekatan
keterampilan proses sains ini diharapkan dapat membantu siswa menemukan dan mengembangkan
pengetahuan sendiri sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini yaitu pembelajaran yang berpusat pada
siswa (student centered) dan guru sebagai fasilitator.
Pendekatan pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains adalah pendekatan
pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan proses sains ke dalam sistem penyajian materi secara
terpadu (Beyer, 1991:112). Pendekatan ini menekankan pada proses pencarian pengetahuan dari pada
transfer pengetahuan, siswa dipandang sebagai subjek belajar yang perlu terlibat secara aktif dalam proses
pembelajaran, guru hanyalah sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar
siswa. Siswa diarahkan untuk menemukan berbagai fakta, membangun konsep dan nilai-nilai baru yag
diperlukan untuk kehidupannya.
Langkah-langkah untuk melakukan pendekatan proses sains menurut Conny Semiawan (1992),
antara lain (1) Mengobservasi atau mengamati (meliputi: menghitung, mengukur, mengklarifikasi, mencari
hubungan ruang/waktu), (2) Membuat hipotesis (3) Merencanakan penelitian, (4) Mengendalikan variabel,
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(5) Mengintrepetasi atau menafsirkan data (6) Menyususn kesimpulan ssementara (inferensi), (7)
Meramalkan (memprediksi), (8) Menerapkan, (9) Mengkomunikasikan.
Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
keterampilan proses sains dalam kurikulum 2013 dan apakah mampu menghadapi era disrubi.
METODE
Metode penelitian yang digunakan pada penelitianini adalah studi kepustakaan, yaitu memperoleh
data dengan cara mengumpulkan data pusta, membaca, mencatat dan mengelola bahan tersebut. Data
pustaka yang dikumpulkan berupa jurnal nasional maupun internasional, buku, penelitian yang pernah
dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai keterampilan proses sains pada kurikulum 2013 dan era
disrubsi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterampilan proses sains menjadi penting digunakan guru dalam mengajar dalam kurikulum
2013. KPS digunakan guru untuk membangun pengalaman baru bagi siswa yang dapat digunakan dalam
menyelesaikan masalah sehari-hari yang akan dihadapi siswa. Data PISA tahun 2006 menunjukkan bahwa
61,6% pelajar Indonesia memiliki pengetahuan sains yang terbatas. Dalam kaitannya dengan keterampilan
proses, kemampuan pelajar Indonesia dalam melakukan penelitian sederhana hanya sebanyak 27,5%.
Berdasarkan survey TIMSS (Trends Internasional Mathematics Science) tahun 2007, yang mengukur
kemampuan scientific inquiry siswa, diperoleh data bahwa prestasi sains siswa Indonesia berada pada
peringkat 36 dari 49 negara.
Data-data yang telah diabarkan diatas menunjukkan bahwa KPS di Indonesia masih rendah dan
membutuhakn perhatian lagi dalam pembelajaran disekolah yang saat ini menerapkan kurikulum 2013.
Pembelajaran sains di sekolah dasar, Herlen menyarankan penguasaan hanya pada beberapa jenis
keterampilan proses. Keterampilan proses pada tingkat dasar ini disebut keterampilan proses sains dasar.
Lima jenis keterampilan yang disarankan Herlen adalah observing (collecting data, measuring), planning
(raising questioning, predicting, devising enquiries), hypothesizing (suggesting, explanation), interpreting
(considering evidence, evaluating), dan communicating (presenting report, using secondary sources).
Kurikulum 2013 diterapkan di Indonesia menunjukkan adanya urgensi perubahan dari kurikulum
sebelumnya. Pergeseran paradigma menuju era disrubsi ini menjadi salah satu faktor lahirnya kurikulum
2013 yang memungkinkan untuk mengikti arus era dalam tatanan pendidikan. Kurikulum 2013 ini juga
melewati berbagai perubahan, terakhir pada tahun 2017. Peningkatan atau revisi 2013 Kurikulum tahun
2017 menekankan penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran, integrasi melek huruf,
keterampilan abadke-21 alias 4C (Creative, berpikir kritis, Komunikatif, dan Collaborative), dan integrasi
HOTS (Higher Order Thinking Skill).
Paparan di atas menunjukkan bahwasanya pendidikan dan pembelajaran dituntut untuk dapat
mengembangkan keterampilan utama berpikir tingkat tinggi. Fullan (2010: 19) menegaskan bahwa
keberhasilan reformasi sekolah secara menyeluruh memerlukan ―the core skills‖ berupa higher order skills.
Dalam kaitan ini maka orientasi pembelajaran di sekolah-sekolah perlu ditingkatkan tidak hanya berhenti
pada learning to learn, tetapi ditingkatkan lagi menjadi learning to think, sehingga para peserta didik
dan/atau lulusannya terbiasa berpikir kritis-inovatif, kolaboratif, adaptif, berinisiatif, dan komunikatif.
Dengan kepemilikan kemampuan berpikir kritis-inovatif maka peserta didik sebagai generasi masa depan
siap dan dijamin berhasil untuk bekerja, belajar dan hidup di lingkungan yang berkembang dan berubah
secara cepat, dalam era disrupsi dan paradoks penuh kompetisi dan kerjasama internasional.
Wagner (2008: xxv) mengemukakan bahwa ― … teaching all students to think and to be curious
is much more than a technical problem for which educators, alone, are accountable‖. Jadi mendidik
peserta didik untuk berpikir bukan semata-mata masalah teknis semata, tetapi merupakan bagian dari
akuntabilitas kinerja guru dan sekolah. Sekolah-sekolah yang akuntabel harus bisa memfasilitasi para
pendidik untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Sekolah-sekolah yang berhasil
mengembangkan kemampuan berpikir siswanya dapat diakui eksistensinya sebagai sekolah-sekolah yang
mampu memenuhi tuntutan dan tanggung-gugat kepada masyarakat.
Pembelajaran berpikir kritis memang tidak mudah. Willingham (2007) mengemukakan bahwa
berpikir kritis bukanlah seperangkat keterampilan yang dapat dikembangkan pada setiap saat, dalam
konteks apapun. Berpikir kritis adalah jenis pemikiran yang bahkan anak usia tiga tahun dapat
mencapainya, sementara ilmuwan yang terlatih dapat juga gagal menggunakannya sehingga menimbulkan
pertanyaan ―Dapatkah berpikir kritis tersebut diajarkan?‖. Willingham, seperti Caroselli (2009)
bagaimanapun masih percaya bahwa berpikir kritis, yang dipersamakan dengan keterampilan berpikir
tingkat tinggi (higher order thinking skills - HOTS), dapat dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan
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berpikir cepat, berpikir kreatif, dan berpikir analitis dengan dilandasi penguasaan konten atau substansi
bidang keilmuan yang relevan.
Sains sebagai suatu proses berkaitan dengan bagaimana para ilmuwan menemukan data dan fakta
sebagai produk sains. Perolehan produk sains dilakukan secara metodis melalui serangkaian kegiatan yang
tertanam dalam metode ilmiah. Dalam praktiknya, proses perolehan ilmu ini melibatkan sejumlah
keterampilan proses sains. Meskipun Kurikulum 2013 di tahun 2017 tidak lagi membutuhkan penggunaan
pendekatan ilmiah dalam pembelajaran tetapi dalam prakteknya, pendekatan diperlukan dalam
penyampaian pembelajaran, terutama untuk siswa sekolah dasar . Pembelajaran diarahkan menggunakan
pendekatan ilmiah termasuk mengamati, bertanya, mencoba, bernegosiasi, berkomunikasi, dan bekerja.
Disrupsi inovasi yang jelas sudah merambah dunia pendidikan seperti digambarkan di atas
adalah pembelajaran berbasis daring (online). Christensen (Berry & the Teacher Solutions 2030 Team,
2011), memandang pembelajaran daring sebagai ―an exciting disruption‖ karena memungkinkan
siapapun, kapanpun dan dimanapun, untuk memperoleh pengalaman belajar yang murah dan
menyenangkan. Pembelajaran yang menggunakan keterampilan proses sains dapat dilaksanakan sebagai
paket pembeajaran (belajar murah dan menyenagkan) yang tidak hanya menstransfer pengetahuan
melainakan pengetahuan, proses dan sikap ilmiah.
Christensen, Aaron, & Clarks (2002) menyatakan bahwa disrupsi benar-benar dapat mengubah
struktur (landscape) pasar pendidikan pada keseluruhan spektrum program sarjana dan pascasarjana; dan
untuk kasus Indonesia bisa ditambahkan juga mencakup spektrum pendidikan menengah, karena belum
semua penduduk bisa mendapatkan pendidikan menengah, disamping karena permasalahan geografis.
Untuk itulah diperlukan paradigma dan strategi yang tepat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan di era disrupsi inovasi saat ini. Para penyelenggara dan pengelola pendidikan saat ini dituntut
untuk menyediakan pendidikan berbasis daring sekaligus konvensional, dengan kualitas yang sama,
menghasilkan sumber daya insani yang mumpuni dalam olah cipta, olah rasa, dan olah karsa; maupun
untuk bersaing dalam kancah kompetisi global.
Dari beberapa paparan tersebut dapat ditarik pengertian bahwa dalam menghadapi disrubsi
pendidikan harus mempehatikan beberapa hal pokok, yaitu (1) kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi, (2) kebutuhan belajar generasi milenial (3) kemampuan berpikir kritis. Dari beberapa pokok
hal tersebut keterampilan proses sains dalam kurikulum 2013 perlu diterapkan secara lebih menyeluruh
lagi, dikarenakan KPS ini menggabungkan pengetahuan, proses dan sikap ilmiah yang dapat membentuk
siswa untuk berpikir kritis dalam menghadapi masalah-masalah sehari-hari. Guru yang ada disekolahpun
dituntut perlu melakukan inovasi-inovasi yang mampu memberikan kemampuan-kemampuan yang
diperlukan siswa untuk menghadapi masa depan.
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan keterampilan proses sains dalam kurikulum 2013 di era disrubsi
memerlukan tantangan yang berarti. Keterampilan proses sains menggabungkan pengetahuan, proses dan
sikap ilmiah menjadi satu kesatuan, sedangkan era disrubsi saat ini lebih menyajikan teknologi dalam
bentuk instan tetapi juga memerlukan kemampuan berpikir kritis. Teknologi dapat membantu guru dalam
menghadapi era disrubusi. Namun lebih penting adalah revolusi peran guru sebagai sumber belajar atau
pemberi pengetahuan menjadi mentor, fasilitator, motivator, bahkan insprirator mengembangkan imajinasi,
kreativitas, karakter serta team work siswa yang dibutuhkan pada masa depan.
DAFTAR PUSTAKA
Berry, B. & the Teacher Solutions 2030 Team. (2011). Teaching 2030: What we must do for our students
and our publis schools, now and the future. New York – London: Teachers College Press
Columbia University.
Christensen, C.M., Aaron, S. & Clarks, W. (2003). Disruption in education. The Internet and the
University: Forum 2001. Tersedia online pada https://er.educause.edu/articles/2003/1/disruptionin-education. Diunduh pada 27 April 2018.
Fullan, M. (2010). All system go: The change imperative for whole system reform. California: Corwin –
A SAGE Company.
Semiawan, C 1992. Pendekatan Keterampilan Proses. Jakarta : PT Gramedia
Wagner, T. (2008). The global achievement gap: Why even our best schools don‘t teach the new survival
skills our children need, and what we can do about it. New York: Basic Books – Perseus Books
Group.
Willingham, D.T. (2007). Critical thinking: Why is it so hard to teach? American Federation of Teachers,
Summer,
2007.
Tersedia
online
pada:
https://www.aft.org/sites/
default/files/periodicals/Crit_Thinking.pdf. Diunduh pada 28 April 2018.

347

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

PENGARUH FAKTOR KELUARGA TERHADAP SIKAP DAN KEPRIBADIAN PESERTA
DIDIK BERBASIS PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013
(Septiana Agustin)
Septiana Agustin
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
email: septiana.agustin@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor keluarga terhadap sikap dan
kepribadian peserta didik. Sikap merupakan salah satu kompetensi inti pada pembelajaran berbasis
Kurikulum 2013. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif ini dilakukan di Sekolah Dasar
Negeri Bejalen, Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan pre-test dan post-test
questionnaires, sedangkan pengolahan data memakai SPSS versi 16.00. Hasil pre-test menunjukkan
bahwa ada pernyataan 5 dari 13 pernyataan yang tidak valid, sehingga ada 8 pernyataan yang digunakan
dalam kuesioner post-test. Hasil tes 8 pernyataan untuk post-test valid dan reliabel. Hasil akhir
menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha dari faktor keluarga sebesar 0,767 (lebih dari 50%). Ini
menunjukkan bahwa sebagian besar sikap dan kepribadian anak dipengaruhi oleh faktor keluarga. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keluarga menjadi aspek terpenting dalam pembentukan karakter
anak. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian tentang faktor-faktor lain yang
mempengaruhi sikap dan kepribadian anak, selain faktor keluarga.
Kata kunci: keluarga, sikap, kepribadian, kurikulum 2013
PENDAHULUAN
Pendidikan menurut gagasan Ki Hajar Dewantara (Suyono dan Hariyanto, 2011), bahwa
pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter),
pikiran (intelektual) dan tubuh anak. Pendapat Ki Hajar Dewantara dapat dimaknai bahwa pendidikan
karakter merupakan bagian integral yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan sangat
pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan, maka Indonesia menciptakan sebuah kurikulum
pembaharuan yaitu kurikulum 2013.
Tema Kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif,
afektif; melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi (Mulyasa, 2013). Salah
satu kompetensi inti pada Kurikulum 2013 adalah sikap (Muhamad dan Saparahayuningsih, 2016). Sikap
terbentuk melalui pembiasaan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya pendidikan karakter yang
ditanamkan oleh para pendidik, nantinya akan membentuk budaya sekolah yang berkarakter pula
(Listyarti, 2012). Upaya penguatan pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini untuk mampu
mengubah kondisi bangsa menjadi lebih baik (Poerwati dan Amri, 2013).
Pandangan konstruktivisme sosial mengemukakan bahwa pembelajar merupakan individu yang
unik dengan kebutuhan dan latar belakang yang unik pula. Pembelajar harus juga dilihat sebagai makhluk
yang kompleks dan multidimensi. (Suyono dan Hariyanto, 2011). Oleh karena itu, sebagai pendidik wajib
menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak. Sehingga, semua anak akan terbentuk dalam pola didik
yang sama (Mulyanto, Taqwa, dan Zairina, 2016).
Karakter merupakan dasar pembentukan sikap seseorang. Sikap tidak terbentuk dengan sendirinya.
Ada banyak faktor yang memengaruhi pembentukan sikap. Salah satunya adalah faktor keluarga sebagai
lingkungan pertama bagi tumbuh kembang seorang anak. Faktor keluarga pun memiliki beberapa aspek
yang dapat dikaji, antara lain: latar belakang pendidikan orang tua, kondisi sosial ekonomi, karakter dan
kepribadian orang tua, serta pola asuh orang tua.
Kebutuhan akan pentingnya pembentukan karakter sebagai wujud nyata perubahan sikap sesuai
yang diharapkan, menjadi tanggungjawab bersama. Sekolah memang memiliki kewjaiban untuk
membentuk kepribadian peserta didik guna mempersiapkan mereka hidup di masyarakat (Ihsan, 2011).
Namun demikian, tidak semua tanggungjawab dibebankan kepada para pendidik di sekolah, namun
terlebih penting adalah orang tua atau wali di dalam keluarga. Oleh karena itu penelitian ini akan
menganalisis tentang seberapa besar pengaruh faktor keluarga terhadap sikap dan kepribadian peserta
didik kaitannya dengan pembelajaran berbasis kurikulum 2013.
METODE PENELITIAN
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Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuesioner.
Angket disebarkan kepada siswa sebanyak dua kali. Angket yang pertama (pre-test) sebagai uji coba,
bertujuan untuk mengetahui jumlah soal yang valid dan reliabel. Setelah diketahui soal yang valid dan
reliabel, kemudian angket yang kedua (post-test) disebarkan kepada siswa dengan jumlah yang sama.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha dari faktor keluarga sebesar 0.767 (lebih dari
50% atau separuh). Kemudian sebagai bentuk supporting action guru melakukan tindak lanjut berupa
perwalian dan home visit.
Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dalam proses pengumpulan data primer.
Dengan demikian, untuk menghasilkan data yang valid dan reliabel, maka kuesioner yang digunakan
harus diuji terlebih dahulu. Pengukuran validitas disini menggunakan cara dengan melakukan korelasi
antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel atau konstruk untuk mengukur sah atau valid
tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengetahui valid apa tidaknya suatu kuesioner, maka bisa dilihat pada
kolom Correlated Item–Total Correlation dan bandingkan dengan hasil r tabel, di mana masing–masing
indikator dikatakan valid, jika r hitung > r tabel dan bernilai positif (Ghozali: 2006).
Sedangkan uji reliabilitas menggunakan cara one shot atau pengukuran sekali saja, disini cara
mengukur reliabilitas adalah dengan melihat Cronbach Alpha, di mana variabel atau konstruksi dikatakan
reliabel, jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2006).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi Pendidikan
Pendidikan merupakan kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan yang berkualitas, sebab
dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan semua potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun
masyarakat (Poerwati dan Amri, 2013). Berkembang menjadi manusia yang berkualitas memang lebih
ditekankan kepada peserta didik sebagai ujung tombak bangsa. Peserta didik merupakan bagian dari kaum
muda penerus cita-cita bangsa. Dalam masa mendatang, kepemimpinan bangsa akan terus mengalami
regenerasi, oleh karena itu para tenaga pendidik perlu mempersiapkan bibit-bibit unggul sejak dini dalam
rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah faktor tenaga pendidik
(Poerwati dan Amri, 2013). Bahan ajar yang terdiri dari tema dan sub tema dilaksanakan oleh guru sesuai
dengan buku pegangan yang diberikan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi guru untuk
dapat mengembangkan setiap pembelajaran menggunakan media dan metode yang kreatif, inovatif serta
menyenangkan bagi peserta didik. Kurikulum 2013 terbagi dalam empat kompetensi dasar yang
diupayakan dapat tercapai oleh siswa secara utuh dan menyeluruh. Chatib dan Alamsyah (2012)
mengemukakan bahwa sejatinya fungsi pendidikan seperti piramida terbalik, yakni ujung lancip piramida
merupakan wilayah kognitif dan wilayah yang paling luas dan teratas adalah akhlak (afektif).

Gambar 1: Fungsi Pendidikan menurut Chatib dan Alamsyah (2012)
Pendidikan Karakter
Pendidikan memang penting, tetapi pembentukan karakter jauh lebih penting. Guru dapat
menjadi penolong yang luar biasa bagi orang tua, tetapi orang tua harus membiarkan para guru
mengetahui bahwa karakter adalah penting bagi mereka (Yates dan Yates, 2012). Mulyasa (2013)
mengemukakan bahwa melalui pendidikan karakter, peserta didik diharapkan mampu secara mandiri
meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta
memersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam kehidupan sehari-hari.
Intinya bahwa pendidikan karakter harus terpondasi secara kuat dalam
Salah satu Filsuf Yunani yang bernama Aristoteles menyatakan bahwa kecenderungan manusia
yang hidup di zaman modern mulai mengikis segala bentuk norma dan budi pekerti yang berlaku di
masyarakat (Lickona, 2013). Oleh karena itu, penting bagi bagi para pendidik untuk menanamkan
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pendidikan karakter sejak dini. Pembenahan diri setelah usia anak akan jauh lebih sulit dibandingkan pada
masa kanak-kanak. Keluarga merupakan faktor terpenting bagi tumbuh kembang anak di usia awal.
Pre-Test
Tabel 1. Hasil Uji Validitas
VARIABEL
F.K 1
F.K 2
F.K 3
F.K 4
F.K 5
F.K 6
F.K 7
F.K 8
F.K 9
F.K 10
F.K 11
F.K 12
F.K 13

CORRECTED ITEMITEM
CORRELATION
1
0.169
0.404
0.417
-0.19
0.412
0.152
0.265
0.129
0.354
0.198
0.243
0.24

r TABEL

KETERANGAN

NO.
SOAL

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

VALID
TIDAK VALID
VALID
VALID
TIDAK VALID
VALID
TIDAK VALID
VALID
TIDAK VALID
VALID
TIDAK VALID
VALID
VALID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Uji reliabilitas kuesioner dilakukan dengan uji Cronbach Alpha menggunakan SPSS for
Windows 16.00. Suatu konstruksi dikatakan reliabel, jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60
(Ghozali, 2005). Uji reliabilitas dilakukan setelah menghapus 5 pernyataan yang tidak valid yang hasilnya
menunjukkan semua item kuesioner reliabel, seperti tersaji pada Tabel di bawah ini :
Tabel 2. Hasil uji reliabilitas

VARIABEL
F.K 1
F.K 2
F.K 3
F.K 4
F.K 5
F.K 6
F.K 7
F.K 8

Variabel

Nilai
Cronbach
Alpha

Keterangan

Faktor
Keluarga

0.784

Reliable

Tabel 3. Hasil Uji Validitas
CORRECTED
r
ITEM-ITEM
KETERANGAN
TABEL
CORRELATION
1
0.2
VALID
0.462
0.2
VALID
0.652
0.2
VALID
0.32
0.2
VALID
0.303
0.2
VALID
0.498
0.2
VALID
0.534
0.2
VALID
0.316
0.2
VALID

Post-Test
Tabel4. Hasil Uji Reliabilitas
Nilai
Variabel
Cronbach
Keterangan
Alpha
Faktor
0.767
Reliable
Keluarga
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha faktor keluarga sebesar 0.767 (lebih
dari 50% atau separuh). Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan kepribadian anak sebagian besar
dipengaruhi oleh faktor keluarga. Hasil penelitian ini sejalan dengan Yates dan Yates (2012) dalam
bukunya yang berjudul Successful Kids Through Character. Yates dan Yates (2012) mengemukakan
bahwa pendidikan itu memang penting, namun pembentukan karakter lebih penting. Guru dapat menjadi
penolong yang luar biasa dalam melakukan pembentukan karakter anak, asalkan ada kerjasama dan
keterbukaan antara guru dan orang tua.
KESIMPULAN
Ada empat kompetensi inti dalam Kurikulum 2013. Keempat kompetensi inti sama pentingnya,
namun visi awal rancangan Kurikulum 2013 adalah pembentukan dan pembenahan karakter manusia
Indonesia. Kompetensi Inti yang lebih ditekankan dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah aspek
sikap, mencakup sikap spiritual dan sosial. Demikian pula dengan hasil penelitian dalam karya ilmiah ini,
yaitu bahwa faktor keluarga menjadi aspek yang lebih kuat dalam pembentukan karakter anak. Pendapat
ini sejalan dengan Yates dan Yates (2012) dalam bukunya yang berjudul Successful Kids Through
Character. Hal ini dapat diartikan bahwa faktor keluarga menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan
anak. Faktor keluarga juga mencakup beberapa hal diantaranya, latar belakang pendidikan orang tua,
kondisi sosial ekonomi orang tua, metode didikan orang tua dan yang paling penting adalah figur orang
tua di dalam keluarga.
Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan orang lain baik
dalam komunitas kecil maupun besar. Setiap anak perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan
karakter yang kuat dalam menghadapi era yang semakin maju. Hal itu dikarenakan, anak-anak adalah
ujung tombak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perlu ditanamkan pendidikan
karakter yang kuat dan mendasar sejak dini. Sehingga, anak dapat tumbuh sesuai dengan tugas
perkembangannya dan menjadi pribadi berkarakter militan, cerdas, dan berkualitas.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menerapkan metode lain yang dapat membuat peserta
didik aktif, kreatif, komunikatif, dan inovatif. Tentunya, para guru harus memiliki semangat dan
antusiasme yang tinggi dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas setiap hari. Dengan demikian,
kegiatan pembelajaran tidak berjalan secara monoton dan rutinitas saja. Akan tetapi, menjadi suatu
moment yang betul-betul dinantikan oleh peserta didik. Selain itu, penelitian lain juga disarankan untuk
mengkaji faktor-faktor yang dapat memengaruhi sikap, perilaku, serta kepribadian anak.
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PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK MENYELAMATKAN PESERTA DIDIK DALAM
KETERPURUKAN GLOBALISASI
(Luncana Faridhoh Sasmito)
Luncana Faridhoh Sasmito
Universitas Tunas Pembangunan Surakarta
Emil: uca.luncana@gmail.com
ABSTRAK
Perkembangan jaman sekarang mengarah ke era globalisasi membuat pendidikan menjadi terombangambing dalam ketidak pastian. Pendidikan yang keras tertanam sejak jaman pendidikan era terdahulu
menanamkan beberapa dampak buruk bagi peserta didik. Setiap masuk jenjang sekolah lebih tinggi,
selalu ada perpeloncoan. Masa orientasi peserta didik yang bertujuan menjadikan peserta didik tau dan
lebih mengenal lingkungan sekolah di salah gunakan menjadi kearogansian dari senioritas. Pendidikan
moral perlu di tanamkan dalam Pendidikan karakter anak sejak usia dini. Pendidikan karakter dapat
mencegah terjadinya kebobrokan moral yang terjadi saat ini. Banyak sekali contoh insiden yang terjadi di
lingkup Pendidikan yang seharsukanya tidak pantas terjadi. Pendidikan karakter berdasar oleh Pendidikan
agama yang di tanamkan sejak dini di keluarga juga. Anak yang sudah memiliki benteng Pendidikan
karakter akan lebih mudah di arahkan dan anak akan tau dengan persis mana yang baik dan mana yang
benar. Kasus demi kasus membongkar tentang rendahnya moral peserta didik jaman sekarang yang jauh
dari Pendidikan karakter yang sesuai. Penggalakan peningakatan kurikulum dari KTSP menjadi k13
adalah salah satu cara untuk memasukan Pendidikan karakter ke dalam Pendidikan dan keseharian anak
sejak dini. Langkah pembaharuan ini untuk mencegah generasi yang semakin tidak terkendali karena era
globalisasi. Dampak positif dan negative selalu beriringan dalam langkah setiap manusia, karena itulah
mengapa selalu di lakukan peningkatan dalam Pendidikan. Langkah demi langkah dilakukan untuk
menyokong kehidupan yang lebih bermartabat dan meninggalkan cara hidup yang tanpa moral.
Kata Kunci : pendidikan karakter, era globalisasi, destruktif
PENDAHULUAN
Dunia pendidikan tidak bisa jauh dari kurikulum dalam penyokong dan dasar dari pembelajaran.
Kurikulum Indonesia terus dikembangkan, pengembangan kurikulum sendiri adalah bertujuan untuk
memajukan pendidikan. Perubahan kurikulum pendidikan nasional adalah pada tahun 1984 (Kurikulum
1984) dengan adanya istilah GBPP (Garis Besar Program Pengajaran), lalu pada tahun 1994 (Kurikulum
1994) yang selanjutnya direvisi pada tahun 1997, dan kurikulum 2004 (Kurikulum 2004) atau lebih
dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang selanjutnya direvisi lagi pada tahun 2006
menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sampai sekarang ini (Tahun Pelajaran 20122013).
Perubahan kurikulum bukan tanpa alasan, semua itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan Indonesia. Masuk dalam pendidikan saat ini di selipkan pendidikan karakter yang bertujuan
untuk menguatkan moral peserta didik. Carter (2011: VII) menyatakan: ―Caracter can mean one of two
thing: 1) that which someone really is-their nature as formed by habit or , 2) the expression of a person’s
of a unique individually”. Carter memaparkan bahwa karakter bisa diartikan dua hal yakni 1) seseorang
benar terbentuk melalui kebiasaan atau, 2) expresi keunikan seseorang secara individu Banyak kasus yang
sudah sering didengar mengenai kemerosotan moral.Merosotnya pendidikan saat ini tidak tanpa sebab,
banyak faktor mempengaruhi kemerosotan pendidikan. Banyak masalah muncul dalam dunia pendidikan,
bisa berasal dari peserta didik maupun pendidikan.
Beberapa faktor yang wajib diketahui mengapa terjadi kemerosotan pendidikan karakter adalah
mengapa hal itu bisa terjadi. Faktor internal yang mempengaruhi kehidupan peserta didik adalah alas an
utama. Faktor eksternal yang muncul dari masyarakat adalah faktor pendukung. Kasus dijumpai
terbanyak pada anak usia dini dan remaja dimana peserta didik dalam fase imitasi yang tinggi terhadap
apa yang mereka lihat. Masuknya pendidikan karakter menjadi gebrakan yang digadang-gadang bisa
menjadi solusi dalam pemecahan masalah ini. Ada 18 pendidikan karakter yang selalu di masukan dalam
pembelajaran.
Kemendiknas ( 2010a: 9-10) lebih lanjut menetapkan 18 nilai-nilai budaya karakter bangsa yang
harus ditanamnkan sejak dini terhadap anak melalui proses pendidikan. Nilai-nilai tersebut adalah:
Religious, b) jujur, c) toleransi, d) disiplin, e) kerja keras, f) kreatif, g) mandiri, h) demokratis, i) rasa
ingin tahu, j) semangat kebangsaan, k) cinta tanah air, l) menghargai prestasi, m) bersahabat/ komunikatif,
n) cinta damai, o) gemar membaca, p) peduli lingkungan, q) peduli sosial, dan r) tanggung jawab.
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Program pendidikan karakter di sekolah perlu dirancang guna melahirkan peradaban baru yang
mengutamakan persaudaraan dalam kebersamaan yang melibatkan keragaman. Zamroni (2010: 20)
menyatakan: “true character education is the hinge upon which academic excellence, personal
achievement, and true citizenship dependency.‖ Zamroni menyatakan bahawa pendidikan karakter sejati
adalah tergantung dari keunggulan akademik, pencapaian individu, dan masyarakat yang sesungguhnya.
Pendidikan karakter menjadi focus saat ini untuk mengentaskan peserta didik dari pergaulan bebas
di jaman sekarang. Era globalisasi membawa dampak positif juga membawa dampak negative. Dunia
pendidikan mendapat banyak sumbangsih dari era globalisasi. Namun, tidak menutup kemungkinan
semakin luas peserta didik mengetahui dunia, maka semua informasi dari berbagai belahan dunia juga
masuk tanpa saringan yang baik. Disinilah peran pendidikan karakter untuk menjadi bahan pertimbangan
dalam penyerap informasi yang tanpa batas.
Peserta didik harus di beri wawasan mengenai mana yang baik dan mana yang buruk. Hal baik dapat
diambil untuk kehidupan selanjutnya, dan peserta didik harus bijak dengan menyaring hal yang tidak baik
untuk dirinya sendiri. Banyak konten dewasa yang dimana belum pantas untuk diserap peserta didik
seusia mereka. Disinilah pern pendidikan karakter poin religious harus ditanamkan. Dasra dari semua
pendidikan karakter.
METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah deskripstif kualitatif menurut Sugiyono (2010:15),
menjelaskan bahwa: Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya
adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data
dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bohlin (2005: 159) mengungkapkan: Character is that distinctive mark of our person; the
combination of these distinguishing qualities that make us who we are. Character is deeper than
appearance and reputation and constitutes more than our personality or temperament. Dapat dijelaskan
bahwa karakter adalah ciri khas seseorang yang membedakan kualitas antara setiap orang. Karakter tidak
hanya yang terlihat pada penampilan luar, namun juga ke dalam, dalam yang diartikan kepribadian dalam
diri seseorang. Karakter harus bisa mendukung pembelajaran peserta didik untuk modal kehidupan ke
depan.
Banyak kasus berorientasi pada rendahnya pendidikan karakter. Rendahnya pendidikan karakter
peserta didik bisa di contohkan dalam beberapa kasus kecil seperti mencontek, tawuran dan sex bebas.
Kita tidak bisa menutup mata dengan kasus seperti ini. Tindakan tegas harus di lakukan demi
menyelamatkan peserta didik. Peserta didik tau akan semua hal menyimpang bukan tanpa media.
Media saat ini menjadi jembatan peserta didik untuk melihat dunia luar. Jendela dunia bukan lagi
hanya buku, namun sudah berbentuk audio visual yang bisa langsung memberikan contoh secara
langsung. Era globalisasi membawa dampak baik yang di ikuti dampak buruk. Kemajuan teknologi
membawa kita melangkah terlalu jauh. Kebijakan menjadi kunci utama dalam kehidupan sekarang.
Peserta didik yang masih dalam tahap imitasi di usia dini menjadi rawan penyimpangan.
Perkembangan kognitif menurut Piaget (Santrock: 2007: 243-259) anak ada empat tahapan yaitu: sensori
motor (0-2 tahun), praoperasional (2-7 tahun), operasional konkret (7-11 tahun), dan operasional formal
(11 tahun-dewasa), maka peserta didik kelas IV umumnya berumur 10-11 tahun sehingga mereka berada
pada tahapan operasional konkret. Tahap operasional konkret merupakan usia yang sangat baik untuk
membentuk kemampuan berfikir peserta didik, karena pada tahap ini seluruh aspek perkembangan
kecerdasan seperti IQ, EQ, dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Pada masa ini peserta didik
memiliki dorongan untuk berprestasi dan mencapai kesuksesan. Usia anak sekolah dasar yang harusnya
menjadi dasar atau calon pemimpin Negara adalah usia rawan akan banyak penyimpangan.
Menelaah dari pendidikan karakter yang sudah di paparkan, pendidikan karakter yang di amsukan
dalam pendidikan sekolah harus memiliki tujuan. Mulyasa (2011: 9) memaparkan bahwa pendidikan
karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada
pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan
standar kompetensi kelulusan pada setiap satuan pendidikan. Merujuk dari tujuan pendidikan karakter di
atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter memiliki tujuan yang mulia dimana ingin membawa
peserta didik pada nila-nilai kehidupan yang baik dan dianggap penting dalam nilai, norma dan moral
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dalam kesehariannya. Mengikuti pemaparan dari tujuan karakter diatas, dimaksudkan bahwa peserta didik
harus kembali pada karakter nya.
Pembentukan karakter yang utama terjadi pada peserta didik sejak lahir berada dalam lingkungna
keluarga. Orangtua pasti mengunginkan anak nya menjadi anak yang berhasil dan sukses. Namun karena
ada nya faktor penghambat yang muncul seiring dengan majunya era globalisasi menjadikan peserta didik
tersandung dan terjatuh. Peserta didik yang sudah tersandung kasus tertent pasti akan mendapatkan
kesulitan untuk hidup ke depan.
Keputus asa an dari peserta didik bisa menjerumuskan mereka semakin dalam apabila tanpa
bimbingan. Disinilah pendidikan karakter dan penguatan dari orang terdekat menjadi semangat dan
secerch sinar untuk masa depan peserta didik. Pendampingan pada peserta didik tidak luput dari pihak
sekolah yang lebih banyak brsama peserta didik. 8 jam pembelajaran diharapkan bisa mengajak peserta
didik untuk menanamkan pendidikan karakter pda diri mereka. Penanaman pendidikan karakter tidak
instan. Semua mealui proses yang cukup lama dan berliku.
Pemilihan pendidikan karakter dalam pembelajaran harus selektif. Sesuai dengam pembelajaran
yang diambil, pendidikan karakter sedikit demi sedikit di masukan. Peserta didik tidak akan merasakan
karena pendidikan karakter sudah menjadi sebuh kebiasaan. Kebiasaan yang baik akan tertanam dan
dilakukan setiap hari dan berulang kali. Itulah cara penanaman pendidikan karakter pada peserta didik.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pendidikan karakter adalah tombak utama pada pendidikan saat ini. Peruabahan kurikulum untuk
memperbaiki pendidikan pastinya sudah di pertimbangkan dengn baik demi kebaikan peserta didik.
Karakter peserta didik terkikis oleh perubahan dunia menjadi era globalisasi menjadikan kita terhubung
dengan ebrbagai belahan dunia secara langsung. Media menjadi hal yang tidak asing bagi pserta didik
dalam pembelajaran. Salah kaprah mengenai penyalahgunaan media menjadi asal mula atau akar dari
kemerosotan moral peserta didik. Peserta didik yang tersandung dalam berbagai kasus harus tetap di
damping demi kebaikan peserta didik kedepan nya.demi keberhasilan pendidikan di Indonesia,
pendidikan karakter di sematkan dalam pembelajaran setiap harinya. Pembiasaan ini yang akan mengena
pada peserta didik.
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HIGHER ORDER THINKING SKILLS DAN ASSESSMENT DALAM MENGHADAPI DISRUPSI
PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR
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ABSTRAK
Peranan guru dalam kegiatan pembelajaran memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator dan
motivator peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Peranan guru dapat diawali dari proses
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran sampai melaksanakan proses asesmen dan
evaluasi pembelajaran. Untuk menghadapi kehidupan yang begitu kompleks, manusia harus melatih
keterampilan berpikirnya. Berpikir bukanlah sekedar pengetahuan yang diperoleh melalui bacaan atau
mendengar penjelasan dari orang lain. Keterampilan berpikir perlu dilatihkan sejak dini, baik melalui
kegiatan pembelajaran maupun melalui kegiatan asesmen. Pentingnya asesmen/penilaian dalam kegiatan
proses pembelajaran merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat penilaian adalah
bagian integral yang tidak terpisah dari proses pembelajaran. Dalam merancang instrumen asesmen yang
dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis bukanlah hal yang
mudah.
Hasil penelitian menemukan bahwa 55 % soal-soal tes yang digunakan oleh 36 guru yang mengajar
matematika, IPA, IPS, bahasa, pada tingkat sekolah dasar sampai menengah, sebagian besar guru tidak
merancang instrumen yang mengukur higher order thinking skills. Instrumen yang digunakan cenderung
hanya mengukur kemampuan mengingat fakta. (Burns, 1985, Boyd, 2008). Higher order thinking skills
adalah keterampilan siswa pada tingkatan 4 ( analyzing) sampai 6 (creating) pada Taxonomy Bloom
ranah kognitif. Keterampilan tersebut dapat menjadi bekal bagi peserta didik dalam menghadapi
tantangan disrupsi yang begitu cepat dewasa ini. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah
mendeskripsikan pentingnya keterampilan higher order thinking skills kaitannya dengan asesmen
pembelajaran di sekolah dasar. Artikel ini akan mengkaji secara konseptual tentang higher order thinking
skills, asesmen dan higher order thinking skills, dan Mengembangkan higher order thinking skills.
Kata Kunci : asesmen, higher order thinking, sekolah dasar
PENDAHULUAN
Peningkatan kualitas pendidikan khususnya pendidikan di sekolah dasar merupakan suatu
kebutuhan yang sangat urgent mengingat kemajuan di era globalisasi yang begitu cepat. Hal ini
merupakan tantangan para pendidik untuk dapat memotivasi, membimbing generasi muda menjadi
generasi yang berkualitas, siap menghadapi permasalahan-permasalan global yang kompleks.
Keberhasilan pembangunan suatu bangsa terutama, ditentukan oleh keberadaan sumberdaya manusia
yang berkualitas dan hal tersebut dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Dalam
menghadapi tantangan pesatnya arus globalisasi yang begitu pesat,dibutuhkan strategi belajar dan
mengajar peserta didik yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa (higher order
thinking skills).
Higher order thinking skills (HOTS) adalah proses berpikir yang mengharuskan peserta didik
untuk memperluas pola pikir dengan memanipulasi ide-ide yang memberikan mereka solusi untuk
tantangan atau kasus baru. Higher order thinking skills memiliki tiga indikator utama, yaitu: analisis,
evaluasi dan mencipta. Keterampilan berpikir tingkat tinggi tersebut dibutuhkan bagi peserta didik,
diawali dari tingkat dasar yaitu sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Melalui pembelajaran yang
dirancang secara berkualitas akan dapat mewujudkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik
sedini mungkin, agar out put pembelajaran melahirkan individu-individu yang siap menghadapi disrupsi
pendidikan global.
Melalui implementasi kurikulum 2013 guru harus menjadi mentor mengiringi peserta didik, dari
berpikir mengingat sampai memahami serta memecahkan permasalahan yang kompleks. Kemampuan
berpikir kompleks akan menjadikan peserta didik terbiasa menghadapi sesuatu yang sulit. Seiring dengan
implementasi kur 2013, diharapkan adanya perubahan menerapkan kegiatan pembelajaran pada level
HOTS (Higher order thinking skill) pada peserta didik. Kurikulum 2013 hadir karena tuntutan perubahan
zaman yang begitu cepat yang merupakan ―skenario‖ penting dalam membangun kemajuan dunia
pendidikan. Diharapkan melalui kur 2013 mampu menjadi solusi bagi pendidikan yang semakin
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kompetitif dan dapat membawa peserta didik yang kompeten sesuai dengan standar kelulusan yang
ditetapkan
Menghadapi tantangan disrupsi yang begitu cepat dalam dunia pendidikan, dibutuhkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher order thinking). Peserta didik yang mampu berpikir tingkat
tinggi akan dapat bersaing di era global. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang diperkenalkan sejak
dini dibangku sekolah, akan berdampak positip dikemudian hari. Keterampilan berpikir ini menjadi
sebuah modal dalam menghadapi kehidupan yang jauh lebih kompleks pada masa depan .
Dalam merancang pembelajaran yang mengacu pada higher order thinking, ada beberapa model
yang dapat dipilih misalnya model pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, inquiry
discovery yang dapat menjadi peluang bagi guru untuk menerapkan kegiatan pembelajaran pada level
HOTS (higher order thinking skills). Disamping merancang pembelajaran yang mengacu pada higher
order thinking skills, guru juga diharapkan mampu merancang instrumen asesmen untuk mengukur
higher order thinking skills, untuk membiasakan peserta didik mengerjakan soal-soal yang bertaraf
analitis.
Berdasarkan observasi yang dilakukan di sekolah dasar mitra, sebagian besar yang digunakan
khususnya untuk soal-soal sekolah dasar, masih banyak instrumen penilaian yang hanya mengungkap
fakta, konsep, prinsip, atau prosedural. Sedangkan soal-soal yang bertaraf analitis masih kurang
dimunculkan dalam pengukuran.
Atas dasar uraian permasalahan yang telah dipaparkan, artikel ini membahas tentang konsep
higher order thinking skills, asesmen dan higher order thinking skills, bentuk instrumen yang
menggambarkan higher order thinking khususnya pada tingkat sekolah dasar.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking – HOTS) didefinisikan sebagai
penggunaan pikiran secara lebih luas untuk menemukan tantangan baru. Kemampuan berpikir tingkat
tinggi ini menghendaki seseorang untuk menerapkan informasi baru atau pengetahuan sebelumnya dan
memanipulasi informasi untuk menjangkau kemungkinan jawaban dalam situasi baru. (Heong, Y.M.,
Othman, W.D., Md Yunos, J., Kiong, T.T., Hassan, R., & Mohamad, M. M. 2011)
Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang melibatkan aktivitas mental
dalam usaha mengeksplorasi pengalaman yamg kompleks, reflektif dan kreatif yang dilakukan secara
sadar untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh pengetahuan yang meliputi tingkat berpikir menganalisis,
mengevaluasi, dan mencipta.(Wardana, N. 2010.)
Kemampuan berpikir merupakan bagian dari perkembamgan kognitif yang berkaitan erat dengan
proses pembelajaran di sekolah. Proses berkembangnya pemikiran peserta didik selama kegiatan
pembelajaran, berkaitan dengan proses perkembangan kognitif berupa perubahan-perubahan dalam
pemikiran dan penalaran. Proses berpikir pada siswa dalam proses belajar mengajar bertujuan untuk
membangun dan membentuk kebiasaan siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan
baik, efektif dan efisien (Irham &Wiyani, 2013:48). Oleh karena itu upaya menumbuhkan kemampuan
berpikir menjadi sesuatu yang penting dalam proses pembelajaran. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh
Heong et al. (2011:121), kemampuan berpikir merupakan hal pokok dalam proses pembelajaran. Pikiran
seseorang dapat mempengaruhi kemampuan belajar, kecepatan dan keefektifan pembelajaran. Peserta
didik yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi akan mampu belajar dan mengimprovisasi
kinerjanya serta mengurangi kelemahannya.
Menurut Taksonomi Bloom yang telah direvisi (Krathwohl, D. R, 2002), proses kognitif terbagi
menjadi kemampuan berpikir tingkat rendah (lower order thinking) dan higher order thinking.
Kemampuan yang termasuk lower order thinking adalah kemampuan mengingat, memahami, dan
menerapkan, sedangkan higher order thinking termasuk kemampuan menganalisis, mengevaluasi dan
mencipta (Anderson & Krathwohl, 2001:30)
Meningkatkan keterampilan higher order thinking siswa adalah hal yang harus dilakukan oleh
guru secara kolektif (bersama-sama). Artinya, seorang guru mata pelajaran tertentu tidak dapat
memperbaiki keterampilan higher order thinking secara sendiri, namun hal ini adalah proses kolaborasi
antara semua guru mata pelajaran (Lawson, 1993; Shellens, & Valcke, 2005). Selain itu, Benjamin (2008)
berpendapat bahwa keterampilan ini dapat dikembangkan secara kumulatif sebagai kemajuan siswa
melalui pembelajaran, dan pengalaman lain yang mereka dapatkan dari sekolah. Selain itu, memasukkan
kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis dan kegiatan pengambilan keputusan dalam pembelajaran
akan membantu siswa meningkatkan keterampilan higher order thinking mereka (Trevino, 2008).
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan berpikir
tingkat tinggi (High Order Thinking Skill – HOTS) merupakan proses berpikir yang tidak sekedar
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menghafal dan menyampaikan kembali informasi yang diketahui. Kemampuan berpikir tingkat tinggi
merupakan kemampuan menghubungkan, memanipulasi, dan mentransformasi pengetahuan serta
pengalaman yang sudah dimiliki untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam upaya menentukan
keputusan dan memecahkan masalah pada situasi baru.
Asesmen dan Higher Order Thinking Skills
Keterampilan higher order thinking dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran baik di
kelas maupun dilakukan secara daring (online). Dalam kegiatan pembelajaran yang memuat higher order
thinking, tidak kalah pentingnya juga kegiatan asesmen yang merupakan bagian yang sangat penting dari
suatu proses pembelajaran. Untuk merancang instrumen yang berisi soal-soal higher order thinking
bukanlah kegiatan yang mudah. Dibutuhkan kemampuan guru dalam memahami konseptual higher order
thinking, hal ini seperti yang diungkapkan oleh (Abosalem :2016) dalam jurnal internasional yang
berjudul Assessment Techniques and Students’ Higher Order Thinking Skills yang mengatakan bahwa
untuk memperbaiki dan mengembangkan higher order thinking siswa, dibutuhkan pengetahuan tentang
spesifikasi keterampilan berpikir,disamping itu dibutuhkan kerjasama yang sungguh-sungguh antara
semua guru-guru kelas mata pelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui kegiatan
pembelajaran kooperatif tiap-tiap. siswa dapat saling sharing ide maupun pengalaman dengan siswa
lainnya dengan pendekatan yang interaktif, (Forgarty&Mc Tighe, 1993) dalam (Abosalem:2016:1)
Penilaian dalam pembelajaran merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi
mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik (PP No.19 Th 2005:3). Penilaian juga sebagai kegiatan
untuk mengetahui/mendapatkan informasi tentang keadaan, perkembangan, kemajuan dan hasil belajar
siswa dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan.
(Hamalik, 2010:146) mengemukakan bahwa asesmen adalah serangkaian kegiatan yang
dirancang untuk mengukur prestasi belajar siswa, sebagai hasil dari suatu program instruksional untuk
menilai system pengajaran itu sendiri. Oleh karena itu tujuan penilaian dalam kegiatan pembelajaran pada
dasarnya, adalah sebagai umpan balik (feed back) bagi siswa untuk mengetahui kelemahan dan
kekurangan atas usaha yang dilakukannya. Sedangkan bagi guru sebagai umpan balik atas pembelajaran
yang telah dikelolanya.
Untuk mengembangkan keterampilan dalam pembelajaran dibutuhkan rancangan teknik
asesmen/penilaian yang dapat membantu siswa dan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam
hal ini guru hendaknya meminimalisasi teknik penilaian yang hanya menggunakan tes objektif yang
hanya mengungkap fakta, konsep dan procedural, yang selama ini dilaksanakan di sekolah-sekolah
(Doganay&Bal 2010)
Menurut (Chudowsky dan Galser 2001), asesmen memiliki tiga tujuan: yaitu untuk membantu
kegiatan pembelajaran, untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa dan mengevaluasi semua program
pembelajaran. Tanpa menggunakan teknik asesmen yang baik dan benar, sulit untuk mengetahui
ketercapaian program pembelajaran. Asesmen yang baik tentu saja asesmen yang dapat memperbaiki
kemampuan siswa dalam pembelajaran, dalam hal ini dapat diketahui kelemahan dan kelebihan siswa
dalam mencapai kompetensi dan tujuan yang ditetapkan.
Bo and Strage (1993) dalam Abosalem :2016 menyatakan dalam hasil penelitiannya, bahwa
tidak ada hubungan antara higher order thinking skills, dengan tujuan pembelajaran, dan bentuk soal-soal
tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills).
Dengan kata lain tidak ada kesesuaian antara tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dengan bentuk
instrumen yang digunakan untuk mengukur higher order thinking skills. Dalam hal ini guru gagal dalam
merancang asesmen dan tujuan pembelajaran untuk mewujudkan higher order thinking skills siswa tidak
tercapai.
Guru dalam merencanakan pembelajaran dan menuliskan tujuan pembelajaran hendaknya
dipertimbangkan juga instrumen assemen yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan
pembelajaran. Keterkaitan instrumen yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai adalah suatu hal
yang seiring sejalan dilaksanakan, agar tercapainya tujuan yaitu mengembangkan higher order thinking
skills siswa. Beberapa cara dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa yaitu
dengan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, penalaran dan problem solving (pemecahan
masalah) (NCTM:2000).
Hal lain yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah
melalui proses asesmen yang menggunakan instrumen (soal-soal yang difokuskan pada kegiatan
menganalisis, mengevaluasi dan mencipta.
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Mengembangkan Higher Order Thinking
Lima proses yang dapat diterapkan dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi
yaitu dengan menentukan tujuan pembelajaran, melakukan proses pembelajaran dengan bertanya,
melaksanakan latihan dalam proses pembelajaran sebelum dilakukan asesmen, mereview dan
memperbaiki proses dan yang terakhir, melaksanakan umpan balik (feedback) dan asesmen. Di bawah ini
akan divisualisasikan melali gambar yang dikutip dari Limbach, Barbara.

Gambar 1. Process for the Development of Higher Order Thinking Skills (Limbach,
Barbara:2010)
Merumuskan tujuan pembelajaran merupakan komponen terpenting dalam pembelajaran
(Sanjaya: 2010). Tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi
efektifitas keberhasilan proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga dapat dijadikan panduan dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran.Tujuan yang dirumuskan secara jelas dapat membantu guru dalam
menentukan materi, metode, strategi sumber belajar sampai merancang alat evaluasi. Untuk menyusun
tujuan pembelajaran yang higher order thinking, kegiatan pembelajaran dan proses asesmen yang
dilakukan, hendaknya yang memuat tingkatan berpikir dalam menampilkan maupun mendemonstrasikan
suatu kegiatan.Perumusan dan pengembangan tujuan pembelajaran yang baik akan meningkatkan
keterampilan siswa berpikir tingkat tinggi (higher order thinking), (Ball&Garton, 2005)
Mengajar dengan mengajukan pertanyaan-pertanyan 5 W 1H (What, who, why, when, How)
juga dilakukan dalam rangka melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi, khususnya pertanyaaan yang
membutuhkan jawaban penalaran dan evaluasi atau penilaian. Adapun contoh soal yang memuat
penalaran adalah sebagai berikut:
Pada sore hari, Andi sedang memancing di pinggir kolam. Tiba- tiba ada seekor bebek sedang dikejar
ayam sampai kedua hewan tersebut masuk ke dalam kolam. Andi melihat bebek bisa keluar dari kolam,
sedangkan ayam masih di dalam kolam.

Dari fenomena tersebut, menurut kamu mengapa bebek dapat keluar dari kolam dengan cepat sedangkan
ayam kesulitan keluar dari kolam? (Jawaban: karena kaki bebek berselaput sehingga dapat berenang,
sedangkan kaki ayam tidak berselaput dan berfungsi untuk mengais tanah)
Untuk menjawab soal di atas siswa harus sudah memiliki kemampuan membedakan cirri-ciri dua hewan
di atas dan dapat membedakan fungsinya.
Berlatih atau latihan sebelum melakukan proses asesmen adalah kegiatan yang dapat dilakukan
melalui dialog interaktif antara siswa dan guru untuk berlatih pengetahuan, sikap keterampilan dan
perilaku yang nantinya akan di evaluasi sebagai hasil tercapainya tujuan pembelajaran. Berlatih
keterampilan yang memuat dan mendorong siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi
akan lebih bermanfaat. (Schafersman, 1991) dalam Barbara Limbach. (Fink, 2003), berpendapat guru
hendaknya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran sudah merancang suatu kegiatan yang aktif dan
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kreatif sehingga siswa mendapatkan informasi, ide-ide, pengalaman, refleksi dan jika memungkinkan
siswa memperoleh pengalaman langsung dalam keggiatan pembelajaran.
Mereview dan memperbaiki proses pembelajaran sangatlah dibutuhkan dalam rangka
memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dibutuhkan umpan balik bagi siswa
mengenai hal-hal yang telah dilaksanakan dan hal-hal yang belum terlaksana, sehingga dapat diperbaiki
dikemudian hari.
Menciptakan suasana kelas yang kondusif merupakan hal yang sangat penting juga untuk
mendukung higher order thinking skills siswa. Melalui kegiatan dialog yang dilakukan antara guru dan
siswa akan menumbuhkan kemampuan berpikir yang tinggi karena dapat saling bertukar pikiran secara
terbuka dalam mengkritisi hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung
Memberikan feedback (umpan balik) dan melaksanakan proses asesmen, dilakukan sesuai
dengan hasil yang diperoleh siswa dan dilakukan sesegera mungkin agar siswa dapat memperbaiki hal-hal
yang belum dicapai dalam kegiatan pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuannya. Guru juga
hendaknya menunjukkan kriteria standar yang belum dicapai siswa sehingga dapat segera diperbaiki oleh
siswa.
Umpan balik merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran, umpan balik membantu
siswa memahami kesalahan yang telah dilakukan, sehingga siswa mencapai target pembelajaran lebih
cepat. Umpan balik dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Melaui umpan balik ada interaksi antara
guru dan siswa dan dapat terjalin dialog secara interaktif. Hal ini tentu dapat meningkatkan kemampuan
higher order thinking.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam meningkatkan higher order thinking skills siswa, dibutuhkan kreatifitas guru dalam
mengelola kegiatan pembelajaran dan kemampuan merancang instrumen asesmen yang dapat mengukur
higher order thinking skills. Tanggung jawab untuk menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi
tersebut bukan merupakan tanggungjawab oleh seorang guru saja, namun secara kolaboratif tanggung
jawab semua guru-guru secara bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan pembelajaran yang
berkualitas.
Bila siswa sedini mungkin telah dilatih untuk memiliki tingkat berpikir yang tinggi maka akan
dapat mencegah disrupsi yang semakin cepat khususnya dalam dunia pendidikan. Mengingat berita-berita
hoax yang begitu banyak bermunculan pada media cetak maupun elektonik. Dengan memiliki higher
order thinking skills, peserta didik dapat memfilter hal-hal negative dari informasi yang tersebar secara
cepat.
Higher Order thinking skills dapat diawali dari pendidikan sedini mungkin pada tingkat sekolah
dasar hingga pendidikan tinggi. Sehingga dibutuhkan guru-guru yang berkualitas dan mau berkomitmen
mengubah proses pembelajaran yang lebih aktif kreatif dari teacher centered ke student centered. Hal ini
dapat dilakukan dengan melaksanakan komunikasi yang terbuka antara peserta didik dan guru,
menggunakan model pembelajaran yang inovatif.
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Abstrak
Tes berpikir tingkat tinggi dikembangkan sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan siswa
berdasarkan tingkat Taksonomi Bloom tingkat Kognitif, yang terdiri dari tingkatan menganalisis,
mengevaluasi, dan mencipta. Higher Order Thinking Skills (HOTS) mencakup pemikiran kritis, logis,
reflektif, metakognitif, dan kreatif. HOTS harus seimbang dan sejalan antara kegiatan pembelajaran dan
penilaiannya. Higher Order Thinking Skills (HOTS) terintegrasi dengan pendekatan saintifik pada tingkat
analisis (mengamati, mencoba, dan menalar), evaluasi (pengamatan dan komunikasi), dan mencipta
(mencipta). Pendekatan ini akan melatih siswa untuk dapat memiliki Higher Order Thinking Skills
(HOTS).Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penilaian Higher Order Thinking Skills
(HOTS) pada kurikulum di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan kepustakaan yang
menggunakan kajian buku,hasil penelitian, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil pada penelitian ini
dapat diketahui bahwa penilaian pada kurikulum 2013 di sekolah dasar harus sudah mulai menggunakan
HOTS, karena HOTS menjadi salah satu unsur yang penting dalam penerapan kurikulum 2013 sehingga
dapat terwujud pembelajaran abad 21.
Kata kunci: Penilaian, Higher Order Thinking Skills (HOTS), Kurikulum 2013, Sekolah Dasar
PENDAHULUAN
Seiring diberlakukannya Kurikulum 2013, pemerintah telah merencanakan seperangkat aturan
serta sarana prasarana yang mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan, yaitu mempersiapkan
manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang
beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Fadlilah, 2014). Terciptanya manusia
Indonesia yang produktif, kreatif dan inovatif dapat terwujud melalui pelaksanaan pembelajaran yang
dapat dilaksanakan di berbagai lingkup, dan terdokumentasikan dalam buku pedoman, yaitu buku guru
dan buku siswa. Pembelajaran yang dapat diterapkan adalah pembelajaran yang dapat menunjang siswa
untuk menghadapi tantangan abad 21, salah satunya adalah berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking). Untuk memenuhi hal tersebut peran seorang guru adalah sebagai fasilitator dalam
pembelajaran..
The Partnership for 21st Century Skills (2011) merumuskan konten isi akademik berupa 3Rs
(Reading, Writing, Aritmetic) dan 4Cs (beripikir kritis, dan pemecahan masalah, kolaborasi, komunikasi,
dan kreativitas-inovasi yang mendasari kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam kerangka kerja
tersebut tampak bahwa seorang siswa tidak cukup dibekali dengan ilmu pengetahuan dari pembelajaran
sehari-hari (key subject-3Rs), tetapi juga harus dibekali dengan perangkat yang memampukan siswa
menghadapi situasi abad 21 (21st century themes). Pembelajaran dan inovasi (learning and innovation
skills) diarahkan pada 4cs tersebut.
Berdasarkan hasil studi internasional Programme for International Student Assessment (PISA)
menunjukkan prestasi literasi membaca (reading literacy), literasi matematika (mathematical literacy),
dan literasi sains (scientific literacy) yang dicapai peserta didik Indonesia sangat rendah dalam: (1)
memahami informasi yang kompleks; (2) teori, analisis, dan pemecahan masalah; (3) pemakaian alat,
prosedur, dan pemecahan masalah; dan (4) melakukan investigasi. Hal ini diperkuat dari data sejak
keikutsertaan Indonesia dari tahun 1999, peringkat siswa Indonesia belum mampu menempati posisi atas.
Hasil survei PISA pada tahun 2003 Indonesia menempati peringkat 38 dari 40 jumlah negara yang
mengikuti. Pada tahun 2006 Indonesia menempati peringkat 50 dari 57 jumlah negara yang mengikuti.
Pada tahun 2009 Indonesia menempati peringkat 60 dari total 65 negara yang mengikuti. Tahun 2012
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Indonesia menempati peringkat 71 dari total 72 negara yang mengikuti. Dan survey terakhir yang
dilsanakan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat 64 dari
total 72 negara yang mengikuti (Nugroho, 2018). Berdasarkan analisis dari hasil survey PISA yang
dilakukan dalam 5 kurun waktu terakhir, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi literasi membaca
(reading literacy), literasi matematika (mathematical literacy), dan literasi sains (scientific literacy) yang
dicapai peserta didik Indonesia sangat rendah dalam keterapilan berpikir tingkat tinggi siswa. Maka dari
itu perlu adanya perbaikan pembelajaran di Indonesia.
Perbaikan pembelajaran di Indonesia harus dilakukan sesuai standar yang berlaku dan tentunya
menyesuaikan dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Untuk mewujudkan hal tersebut guru perlu
memahami ketiga tahapan antara lain dalam persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Dalam
persiapan guru menyiapkan bahan, sumber, RPP yang dibutuhkan dalam pembelajaran yang dapat
menunjang keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa (HOTS). Dalam pelaksanaan guru menggunakan
metode yang sesuai dengan pembelajaran berbasi HOTS, misalnya bisa menggunakan inkuiri atau
problem based learning. Dalam penilaian pun juga harus sesuai dengan HOTS karena dari persiapan dan
pelaksanaan sudah menunjang pembelajaran yang HOTS sehingga antara persiapan, pelaksanaan, dan
penilaian bisa selaras.
Kurikulum 2013 telah mengadopsi taksonomi Bloom yang direvisi Anderson dimulai dari level
mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Pada kurikulum 2013
ini menggunakan pendekatan saintifik. Sesuai dengan SKL pada kurikulum 2013 telah disebutkan bahwa
pada aspek kognitif siswa harus memiliki (melalui mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji,
menalar, mencipta) kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkrit
sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya (Majid, 2014). Karena tuntutan Kurikulum 2013 harus sampai
pada taraf mencipta, maka guru juga harus mempersiapkan instrumen yang menunjang pada proses
berpikir tingkat tinggi antara lain menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta yang sesuai dengan
pendekatan saintifik yang diterapkan yaitu pada kegiatan menalar, mengomunikasikan, dan mencipta. Hal
ini menunjukkan bahwa standar kelulusan siswa sudah mencakup pada tingkat berpikir tingkat tinggi.
Keterampilan berpikir tingkat tinggi ditentukan dari keluasan penggunaan pikiran untuk tantangan yang
baru (Shidiq, 2014).
Untuk mengungkap pengetahuan yang dimiliki siswa secara lebih mendalam, mampu mengukur
keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa guru hendaknya sudah memahami betul kompetensi yang harus
dicapai siswa dalam pembelajaran. Sehingga dalam menyusun instrument penilaiannya sesuai dengan
tingkat keterampilan berpikir siswa. Dengan adanya pembelajaran scientific yang merangsang siswa
untuk menganalisis bahkan menciptakan sesuatu yang baru, HOTS telah teraplikasi dalam kurikulum
2013. Untuk itu penting bagi guru untuk mengetahui cara mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi
guna menilai apakah siswa siswinya telah mencapai taraf berpikir yang sesuai/sejalan dengan kurikulum
atau belum.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (literature review).
Penelitian ini dilaksanakan dengan mereview/menganalisis kajian dari buku, hasil penelitian, dan jurnal
ilmiah. Objek yang diteliti yaitu mengenai penilaian Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada
kurikulum 2013 di sekolah dasar. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara menganalisis dan
mensintesis kajian pustaka dari sumber pustaka yang dipilih,
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pentingnya Higher Order Thinking Skills (HOTS)
Semua siswa dapat berpikir, tapi kebanyakan dari mereka membutuhkan dorongan dan
bimbingan untuk proses berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi ini dapat diajarkan
dan dipelajari. Semua siswa memiliki hak untuk belajar dan mengaplikasikan kemampuan berpikir,
seperti pengetahuan lainnya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi ditentukan dari keluasan penggunaan
pikiran untuk tantangan yang baru. Higher Order Thinking Skills (HOTS) atau keterampilan berpikir
tingkat tinggi menurut King, Goodson, dan Rohani (2004: 1-2) meliputi berpikir kritis, logis, reflektif,
metakognitif, dan kreatif. Semuanya diaktifkan ketika individu mendapatkan masalah yang tidak familiar,
tidak tentu dan penuh pertanyaan. Sedangkan kategori berpikir tingkat tinggi menurut Brookhart (2010:
14-15) meliputi beberapa aspek, yaitu: 1) Analisis, evaluasi, kreasi, 2) Penalaran yang logis atau logika
beralasan (logical reasoning), 3) Keputusan dan berpikir kritis, 4) Pemecahan masalah, 5) Kreatifitas dan
berpikir kreatif [6].
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Keterampilan ini diaktifkan ketika siswa dari setiap mengalami masalah yang tidak dikenal,
ketidakpastian, pertanyaan, atau dilema. Berpikir tingkat tinggi telah lama disetujui sebagai prediktor
penting menuju kesuksesan, baik di dunia akademis dan di tempat kerja (Jihyun Lee dan Hyoseon Choi,
2017). Keberhasilan penerapan keterampilan ini menghasilkan penjelasan, keputusan, keterampilan
unjuk kerja, dan produk yang valid dalam konteks pengalaman pengetahuan yang tersedia, dan
mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan dalam pemikiran tingkat tinggi, serta keterampilan
intelektual (E. Grondlund and R. Linn, 1990. Sedangkan kategori pemikiran tingkat tinggi mencakup
beberapa aspek, yaitu: 1) analisis, evaluasi, kreasi, 2) penalaran logis, 3) keputusan dan pemikiran kritis,
4) pemecahan masalah, 5) kreativitas dan pemikiran kreatif (Brookheart, 2010). Berpikir adalah latihan
dan menerapkan kemampuan kognitif, sebagai gaya, fokus untuk menjawab pertanyaan, mengingat,
memproses informasi, dan mengevaluasi solusi potensial untuk suatu masalah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah kunci dalam keberhasilan belajar.
Penelitian ini diketahui bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa masih rendah terutama dalam
masalah yang kompleks (Gani T., Auliah A., Faika S, 2011).
Newman and Wehlage (2011) menyatakan bahwa ‖HOT requires students to manipulate
informations and ideas in ways that transform their meaning and implications, such as when students
combine facts and ideas in order to synthesize, generalize, explain, hypothize, or arrive at some
conclusion or interpretation. Dengan HOT siswa akan belajar lebih mendalam, knowledge is thick, siswa
akan memahami konsep lebih baik. Hal itu sesuai dengan karakter yang substantif untuk suatu pelajaran
ketika siswa mampu mendemonstrasikan pemahamannya secara baik dan mendalam. Dengan HOT siswa
dapat membedakan ide atau gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, mampu memecahkan
masalah, mampu mengkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis dan memahami hal-hal kompleks
menjadi lebih jelas. Thomas dan Thorne (2011) menyatakan bahwa bahwa HOT dapat dipelajari, HOT
dapat diajarkan pada murid, dengan HOT keterampilan dan karakter siswa dapat ditingkatkan.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang diperoleh Syaodih, Ernawulan dan Handayani, Hany
(2014) dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya kemampuan siswa-siswa SD dalam menyelesaikan
jenis-jenis soal yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hal tersebut merupakan tugas
seorang pendidik mencari dan mencoba berbagai metode yang dapat mengembangkan dan mendorong
kemampuan berpikir siswa sehingga berkembang menjadi lebih maksimal. Metode pembelajaran yang
dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) anak usia
sekolah dasar diantaranya adalah Problem Based Learning (PBL), Project Based Learning, Pembelajaran
Inkuiri dan Problem Based Introduction (PBI).
Penilaian pada Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar
Berdasarkan muatan dalam Permendikbud No 22 Tahun 2016 pada bab V yang membahas
tentang standar penilaian dan hasil belajar siswa pada penerapan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013,
penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assesment) yang
menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga
komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang
mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada aspek pengetahuan dan dampak
pengiring (nurturant effect) pada aspek sikap. Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk
merencanakan program perbaikan (remedial) pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan
konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses
pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat
proses pembelajaran dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan
anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan
pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir
diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran
Penilaian Higher Order Thinking Skills pada Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar.
Dalam desain kurikulum terdapat tahapan evaluasi. Penialain (asesmen) merupakan bagian dari
evaluasi pencapaian siswa dan guru dalam mengajar. Salah satu bentuk instrumen dalam penilaian
kognitif yang telah dikenal adalah tes. Tes didesain untuk mengukur keterampilan yang dibutuhkan siswa
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jika tes yang dibuat akan berkarakter HOT (Higher Ordering Test),
maka item harus memiliki karakter yang melibatkan tingkat berpikir tinggi, permasalahan kompleks, dan
melibatkan berbagai tingkatan kognitif. Struktur suatu item tes dengan karakteristik HOT terdiri atas
sajian kasus, pertanyaan pilihan, dan permintaaan alasan Pemilihan (Bambang Subali & Pujiati, 2012).
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Membiasakan HOTS pada siswa tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba dan instan. Membiasakan
HOTS membutuhkan strategi holistik dari para guru. Guru tidak dapat menagih siswa dengan pengukuran
dan asesmen bertipe HOTS di akhir pembelajaran tanpa melakukan pembelajaran HOTS terlebih dulu.
HOTS harus didesain dengan matang sesuai dengan konteks siswa dan materi ajar. Guru sebaiknya
memiliki pandangan jauh ke depan (seolah-olah hasil sudah ada di genggaman). Guru sudah memiliki
gambaran jasi seperti apa yang diinginkan, kemudian bukti-bukti penilaian seperti apa yang harus
dipenuhi siswa untuk memperoleh hasil tersebut, dan barulah desain pembelajaran seperti apa yang
sesuai. Salah satu strategi mendesain pembelajaran untuk membiasakan HOTS adalah pembelajaran
berbasis inkuiri. Secara harafiah, inkuiri berarti pertanyaan atau penyelidikan untuk menemukan sendiri
jawaban suatu masalah. Pembelajara inkuiri yang cocok digunakan untuk mengasah keterampilan HOTS
adalah open ended (terbuka) dan berbasis problem solving (pemecahan masalah).
Hal ini sesuai dengan standar proses pada kurikulum 2013 yang termuat dalam Permendikbud
No 22 Tahun 2016 yang mengungkapkan bahwa untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific),
tematik terpadu (tematik antar matapelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan
pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong
kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok
maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis
pemecahan masalah (project based learning). Berdasarkan standar proses tersebut perlu standar penilaian
yang sesuai yakni yang tertuang pada Permendikbud
Ada kebutuhan yang harus segera ditangani untuk mengubah kepercayaan, pengetahuan, dan
keterampilan pendidik dalam menilai hasil belajar siswa, karena mengajar yang orientasinya hanya untuk
lulus tes dapat menghambat transfer pengetahuan dan menghalangi pengembangan keterampilan berpikir
tingkat tinggi peserta didik. (Kantar, 2013). Untuk melakukan penilaian, diperlukan instrumen sesuai
dengan kompetensi yang akan diukur, efektif, efisien, edukatif, obyektif dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan penilaian instrumen yang dapat mengukur kapasitas keterampilan
berpikir tingkat tinggi, siswa akan dipersiapkan agar mampu untuk menganalisis, mengevaluasi,
membuat, berpikir kritis, dan penalaran logis (Damayanti, Masykuri, dan Yamtinah : 2017). Namun pada
kenyataannya, pembelajaran dan penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi masih belum
dikembangkan secara optimal oleh para guru, maka penting untuk mulai mengembangkan penilaian yang
dapat mengukur hasil belajar berpikir tingkat tinggi.
Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya mengajar, tetapi mereka harus mempersiapkan
semua tentang belajar, menerapkan pembelajaran dan mengevaluasi. Guru harus dapat mengembangkan
instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa. Tes yang mengarah ke
keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat diberikan untuk mendorong siswa untuk memiliki keterampilan
ini. Penilaian HOTS membutuhkan bentuk-bentuk penilaian alternatif untuk menggantikan tes standar
yang hanya mengukur penguasaan kognitif atau konten. Pilihan umum yang disarankan oleh peneliti
adalah item pilihan ganda, tes kinerja, dan portofolio. (Nguyen Thi, 2017) Jadi untuk mengukur atau
menilai ketarampilan berpikir tingkat tinggi siswa guru bisa menggunakan tes pilihan ganda ataupun
uraian yang sudah disesuaikan standar soal HOTS.
KESIMPULAN
Dalam desain kurikulum terdapat tahapan evaluasi. Penialain (asesmen) merupakan bagian dari
evaluasi pencapaian siswa dan guru dalam mengajar. Salah satu bentuk instrumen dalam penilaian
kognitif yang telah dikenal adalah tes. Tes didesain untuk mengukur keterampilan yang dibutuhkan siswa
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jika tes yang dibuat akan berkarakter HOT (Higher Ordering Test),
maka item harus memiliki karakter yang melibatkan tingkat berpikir tinggi, permasalahan kompleks, dan
melibatkan berbagai tingkatan kognitif. Jadi penilaian pada kurikulum 2013 di sekolah dasar harus sudah
mulai menggunakan HOTS, karena HOTS menjadi salah satu unsur yang penting dalam penerapan
kurikulum 2013 sehingga dapat terwujud pembelajaran abad 21.
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ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kompetensi guru dalam mengurangi perilaku
menyontek sebagai upaya mengembangkan karakter jujur pada siswa. Hal yang melatarbelakangi artikel
ini adalah banyaknya fenomena menyontek di kalangan pelajar. Menyontek seperti sebuah kegiatan yang
lumrah dilakukan oleh pelajar. Padahal menyontek mencerminkan karakter yang tidak baik. Apabila hal
ini dibiarkan tanpa adanya penanganan ataupun pencegahan maka akan terjadi degradasi karakter jujur
pada bangsa Indonesia yang berdampak pada meningkatnya potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sehingga melalui kompentensi guru dalam mengurangi perilaku menyontek pada siswa dapat
mengembangkan karakter jujur pada siswa. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini
adalah studi pustaka. Berdasarkan sumber dan referensi bahwa kompetensi kepribadian merupakan salah
satu kompetensi yang harus dimiliki setiap guru agar dapat membentuk karakter baik pada siswa.
Kompentensi yang dikembangkan berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku guru dalam
membentuk karakter jujur pada siswa. Penanganan melalui guru inilah yang harapannya dapat
mengurangi kebiasaan menyontek sehingga karakter jujur dapat dikembangkan pada diri siswa.
kata kunci: kompetensi guru, pendidikan karakter, jujur, menyontek
PENDAHULUAN
Di era modern ini teknologi semakin canggih dan mempermudah segala urusan manusia. Seperti
halnya gawai dan internet yang dapat digunakan oleh siapa saja mulai dari kanak-kanak hingga orang
lanjut usia. Perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh yang cukup besar di dunia pendidikan.
Dimana peran guru dalam memberikan informasi dan pembelajaran perlahan digantikan oleh alat canggih
berupa gawai dan internet. Siswa dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui gawai dan
internet. Disisi lain, penggunaan gawai terkadang disalahgunakan. Terlebih lagi bagi sekolah yang
mengijinkan siswanya untuk membawa gawai ke sekolah. Sehingga sudah menjadi hal yang lumrah
ketika siswa menggunakan gawainya sebagai sarana untuk menyontek. Seperti data yang bersumber dari
Pusat Psikologi terapan UPI pada tahun 2013 melakukan survei online dengan responden siswa yang
mengikuti UN. 77% bersumber dari sekolah negeri dan 23% bersumber dari siswa sekolah swasta. Hasil
survei menunjukan 75% responden mengaku melihat kecurangan ketika UN berlangsung, baik dalam
bentuk kertas, telepon genggam ataupun kode bahasa tubuh. Dan presentase terbesar perilaku menyontek
dilakukan pada siswa di jenjang SMP dan SMA.
Dampak dari perilaku menyontek adalah timbulnya kecurangan yang dapat merugikan diri
sendiri maupun orang lain. Selain itu, perilaku menyontek adalah cerminan dari rendahnya karakter jujur
pada siswa. Apabila perilaku menyontek dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan atau pencegahan
maka dikhawatirkan perilaku menyontek akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi budaya di kalangan
siswa. Bukan hanya berpengaruh di lingkungan sekolah saja, perilaku menyontek dapat berdampak
negatif di kehidupan sehari-hari bahkan lingkungan sosial yang lebih luas.
Dunia pendidikan yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak yang
bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu berkembangnya potensi siswa menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, mandiri,
kreatif dan menjadi siswa yang bertanggungjawab. Maka pendidikan tidak hanya membutuhkan guru
yang mampu memberikan pembelajaran secara akademik tetapi juga mampu mengembangkan karakter
siswa. Sehingga tujuan dari artikel ini adalah menggambarkan bagaimana kompetensi guru dalam
mengurangi perilaku menyontek pada siswa sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan karakter
jujur.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Menurut Sugiyono (2012:291), studi
kepustakaan merupakan sebuah kajian secara teoritis menggunakan referensi yang berkaitan dengan
norma, nilai, dan budaya yang berkembang pada kondisi sosial yang diteliti. Studi pustaka dalam
penelitian adalah salah satu metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku dan
literatur yang bertujuan untuk membentuk landasan teori (Arikunto, 2006).Jadi, dapat disimpulkan bahwa
studi kepustakaan adalah salah satu metode penelitian yang menggunakan referensi literatur sebagai
sumber dalam mengkaji permasalahan yang dibahas dalam sebuah penelitian. Metode studi kepustakaan
digunakan dalam penelitian ini karena pembahasan masalah merujuk pada sumber literatur dan referensi
yang sesuai serta berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sehingga hasil dari
penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perilaku menyontek
Dalam proses akademik, perilaku menyontek merupakan fenomena yang dapat digambarkan dan
dilihat dari sudut psikologis. Menurut Hartanto (2012:15), menyontek adalah strategi yang dilakukan
siswa sebagai jalan pintas bagi kognitif siswa. Menurut Ehrlich,dkk dalam (Fadrian, 2015)
mengemukakan bahwa menyontek adalah tindakan ketidakjujuran atau tidak adil dalam rangka
memenangkan atau meraih keuntungan. Menurut Wade & Stison (1993:13), ada dua bentuk utama
kejujuran siswa dalam bidang akademik yaitu menyontek dan plagiarisme. Menyontek dilakukan siswa
dengan menggunakan cara lain selain pengetahuannya sendiri untuk menyelesaikan kuis, tes atau tugas;
sedangkan plagiarisme adalah menyerahkan suatu tugas dengan menjiplak pekerjaan yang dilakukan
orang lain. Sehingga dapat disimpulkan menyontek adalah usaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik
dengan cara yang tidak jujur karena ia merasa tidak mampu dan tidak percaya diri dengan kemampuannya
sehingga mengambil kesempatan dari orang lain.
Menurut Hartanto (2012:33) bahwa salah satu faktor penyebab siswa menyontek adalah persepsi
siswa tentang nilai yang baik akan mendapatkan masa depan yang baik pula. Sehingga berbagai upaya
dilakukan oleh siswa agar memperoleh nilai yang baik meskipun dengan cara yang tidak jujur. Menurut
Wade & Stison (1993:13), siswa dapat menyontek karena:
1. Pemahaman nilai-nilai yang salah atau tidak jelas. Menyontek merupakan saah satu bukti bahwa
siswa mengembangkan nilai-nilai yang fokus pada kepuasan diri dibanding kepuasan diri jangka
panjang, kesejahteraan orang lain, dan masyarakat. Mereka mungkin hanya berpikir dalam jangka
pendek, tanpa memikirkan hasil dan konsekuensi akan nilai-nilai dalam jangka panjang. Nilai-nilai
tidak etis siswa juga dapat dibentuk tanpa disengaja karena contoh perilaku negatif orang tua.
2. Persepsi bahwa pembelajaran tidak relevan. Siswa cenderung untuk menyontek apabila memperoleh
pengetahuan atau keterampilan di bidang belajar tertentu merupakan nilai jangka panjang lebih
daripada nilai yang dicapai dalam pembelajaran tanpa melihat bahwa materi dan tugas yang
diberikan guru memiliki relevansi dengan pembelajaran serta tujuan karir siswa.
3. Low self image. Penelitian mengatakan bahwa siswa yang secara historis memiliki kinerja yang
buruk sering memiliki citra diri yang rendah (low self image), dan lebih mungkin untuk menyontek
daripada siswa dengan catatan prestasi tinggi (White,F. C, dalam Wade & Stison). Siswa
berkepribadian intovert seringkali merasa rendah diri. Rasa tidak aman akan menimbulkan tindakan
menyontek untuk menutupi kinerja yang kurang baik.
4. Kompetisi berlebihan. Kesalahpahaman yang dipegang oleh siswa, guru, maupun orang tua bahwa
nilai merupakan prediksi kinerja di masa depan. Banyak siswa yang percaya bahwa nilai yang tinggi
akan mengantarkan mereka ke masa depan yang lebih baik sehingga untuk mendapatkannya
mengharuskan segala cara.
5. Peluang untuk menyontek. Salah satu penyebab utama tindakan menyontek adalah bahwa siswa
mengamati orang lain menyontek dan merasa bahwa risiko untuk tertangkap/ketahuan sedikit
sehingga mereka akan menirunya.
6. Malas. Beberapa siswa menyontek karena tidak mau mengusahakan yang diperlukan atau kurang
motivasi.
7. Tidak memikirkan konsekuensi dari menyontek. Salah satu alasan utama menyontek sangat
mungkin bahwa siswa belum diberi definisi yang jelas tentang apa yang merupakan menyontek atau
ketidak jujuran akademik. Sehingga pada akhirnya siswa siswa yang menyontek tidak memahami
efek yang mungkin dari perilaku ini pada aspirasi karir yang mungkin dimiliki.
Sedangkan menurut Klausmeier dalam (dalam Setyani, 2007:23), faktor yang mempengaruhi
siswa menyontek adalah:
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2.
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Malas belajar. Siswa memiliki persepsi bahwa usaha yang dilakukan tidak berpengaruh dalam
keberhasilannya. Hal ini berdampak pada rasa tidak percaya diri siswa pada kemampuannya
sehingga malas untuk melakukan usaha mandiri.
Takut mengalami gagal dalam meraih prestasi. Rasa takut terhadap kegagalan dan mendapat nilai
jelek membuat rasa khawatir sehingga untuk menghindarinya dilakukan tindakan menyontek.
Tuntutan orang tua untuk mendapat nilai yang baik. Harapan orang tua yang tinggi terhadap nilai
akademis menyebabkan anak takut gagal dan mengecewakan orang tuanya. Rasa ini yang
mendorong anak untuk melakukan tindakan menyontek.

Karakter Jujur
Menurut Kesuma dkk (2011:16 ), pada konteks pembangunan karakter di sekolah, kejujuran
menjadi hal yang sangat penting untuk di tanamkan dan menjadi karakter anak-anak Indonesia. Karena di
lingkup sekolah, karakter ini dapat dengan mudah dilihat secara langsung pada proses belajar di kelas.
Contohnya adalah perilaku menyontek ketika ujian sedang berlangsung merupakan salah satu perbuatan
yang mencermin karakter tidak jujur. Karakter jujur merupakan salah satu karakter pokok untuk
menjadikan individu cinta kebenaran dan dapat menerima apapun resiko yang akan diperoleh dari
kebenaran yang dilakukannya. karakter ini pula yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa
yang terhindar dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (Kesuma dkk, 2011:16)
Model pendidikan karakter di dunia pendidikan kini tidak cukup hanya mengenalkan berbagai
aturan dan definisi saja. Namun lebih menekankan pada sikap, tanggung jawab, dan attitude (Barnawi &
Arifin, 2012: 28). Karena karakter seseorang termasuk dalam ranah afektif yang tidak cukup hanya diukur
serta dinilai melalui angket dan jawaban soal. Sehingga dalam lingkup pendidikan, di perlukan guru yang
memiliki kompetensi yang baik agar dapat mengurangi perilaku mencontek pada siswa agar karakter jujur
dapat berkembang dan tertanam pada diri siswa. Ketika karakter jujur telah melekat pada diri siswa maka
harapannya tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi di kehidupan sehari-hari dan lingkungan sosail yang
lebih luas siswa dapat mengimplementasikan karakter jujur.
Kompetesi Guru
UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tenang guru dan dosen, menjelaskan bahwa
kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki,
dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalitas. Kompetensi
merupakan standar utama yang harus dimiliki seorang profesional yang dilaksanakan dalam perilaku
sebagai penunjang profesi tanpa mengesampingkan kode etik dan ditetapkan dalam prosedur. Menurut
Mulyasa (2009: 26), kompetensi guru merupakan perpaduan dari kemampuan personal, keilmuan,
teknologi, sosial, dan spiritual yang secara keseluruhan menjadi standar etik sebagai guru profesional
mencakup pemahaman terhadap siswa, penguasaan materi, pembelajaran yang mendidik, pengembangan
pribadi dan profesionalisme.
Pemahaman terhadap siswa mencakup karakteristik sebagai individu yang unik, tahap- tahap
perkembangan dari dilihat dari aspek kognitif, afektif,dan psikomotor, serta pengaruh lingkungan yang
berdampak pada perilaku sehingga guru dapat menoptimalkan pembelajaran dan perkembangan siswa.
Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru akan menghadapi kelompok yang terdiri dari individu yang
memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik itu status sosial, ekonomi, dan pendidikan keluarga yang
berbeda-beda. Siswa yang disebut sebagai individu tersebut memiliki motivasi yang berbeda-beda saat
mereka diberikan pembelajaran di sekolah. Maka dari itu guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dituntut untuk memahami siswa agar dalam memberikan pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan
dan karakteristik setiap individu yang dibimbingnya.
Dalam P2TK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
dikemukakan bahwa fungsi guru adalah sebagai pembimbing yaitu mendorong berkembangnya
kemampuan positif dalam pembelajaran dan membimbing siswa memecahkan masalah dalam
pembelajaran. Serta sebagai pelatih yaitu melatih keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam
pembelajaran dan membiasakan siswa berperilaku positif dalam pembelajaran. Pernyataan ini
menjelaskan bahwa fungsi guru di sekolah tidak selalu sebagai pengajar yang berfokus pada nilai
akademis siswa, namun juga berusaha membentuk karakter yang positif dalam berperilaku serta dapat
memecahkan suatu permasalahan pembelajaran bagi siswa dengan proses belajar mengajar di sekolah.
Selain menjadi role model yang baik bagi siswa, guru dapat memberikan upaya-upaya
melakukan pencegahan serta penanganan terhadap siswa untuk melakukan tindakan mennyontek. Upaya
dilakukan dengan memahami karakteristik siswa sehingga dapat memberikan penanganan yang berbeda
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terutama yang memiliki permasalahan khusus yang menghambat proses belajarnya serta mengelola
pembelajaran yang efektif dan menyenangkan di kelas.
Maka untuk itu untuk dapat mengurangi perilaku menyontek pada siswa, seorang guru
profesional seharusnya memiliki kompetensi sebagai berikut:
Pemahaman;
1. Memahami keunikan siswa sebagai individu sesuai tahap perkembangan usia. Pemahaman ini
merupakan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Menurut Mulyasa (2009:79) terdapat
empat hal yang harus dipahami guru terhadap siswa yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik,
dan perkembangan kognitif. Keempat hal ini menjadi faktor yang membedakan karakteristik setiap
siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Semakin kecil tingkatan kecerdasan maupun
kreativitas, adanya hambatan karena cacat fisik serta perkembangan kognitif yang rendah maka
kemungkinan akan muncul rasa rendah diri pada siswa sehingga menimbulkan tindakan menyontek
untuk menutupi kinerja yang kurang baik.
2. Memahami faktor penyebab siswa menyontek, baik motivasi dari dalam diri sendiri ataupun dari
luar sehingga siswa melakukan tindakan tersebut. Beberapa hasil yang telah disimpulkan dari
identifikasi di kelas oleh Strom & Strom (2008:107), bahwa motivasi dan pembenaran oleh siswa di
jenjang sekolah menengah atas antara lain; membutuhkan nilai yang bagus untuk masuk bangku
perkuliahan, tidak ada waktu untuk menyelesaikan tugas, orang lainnya melakukan tindakan
menyontek, merasa bahwa pembelajaran tidak penting baginya, dan sebagainya.
3. Memahami karakteristik siswa yang berhubungan dengan menyontek. Menurut Cizek (2013: 10),
beberapa karakteristik siswa telah dimasukkan dan hampir setiap siswa melakukan tindakan
mencontek; karakteristik siswa diantaranya jenis kelamin, nilai/prestasi sebelumnya, dan usia atau
tingkat kelas di sekolah.
4. Memahami cara-cara, metode, serta alur yang biasa digunakan siswa untuk melakukan tindakan
menyontek.
5. Memahami kondisi lingkungan tempat belajar mengajar, baik dari segi kekondusifan, aturan,
fasilitas, serta perilaku tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang lain yang menjadikan
siswa kurang termotivasi untuk belajar.
Keterampilan :
1. Mengembangkan kemampuan memahami kondisi lingkungan agar dapat memberikan saran maupun
kritik bagi sekolah terkait hal-hal yang memberatkan bagi penduduk sekolah.
2. Cara-cara efektif yang dapat meminimalisir siswa dalam melakukan tindakan menyontek.
3. Penanganan yang mendidik bagi siswa yang terbukti menyontek tanpa membahayakan kondisi
siswa.
4. Cara-cara pencegahan yang dapat menjadikan siswa enggan atau tidak tertarik bahkan tidak dapat
menyontek dengan menggunakan suatu model pembelajaran tertentu atau dengan memanfaatkan
lingkungan belajar yang sesuai.
5. Penanaman karakter jujur kepada siswa yang dapat diaplikasikan dalam proses belajar di sekolah.
6. Memberikan motivasi belajar mandiri bagi siswa.
7. Tidak memberikan tekanan (pressure) yang berlebihan kepada siswa dalam proses pembelajaran.
8. Kemampuan untuk memberikan umpan balik positif serta penguatan kepada siswa sebagai reaksi
dari
KESIMPULAN
Peran guru tidak hanya mencerdaskan siswa secara akademik tetapi juga memiliki peran untuk
mengembangkan karakter pada siswa. Karakter jujur adalah salah satu karakter yang dapat dibentuk dan
dikembangkan di lingkungan sekolah. Sehingga kompentensi guru sangat diperlukan dalam
mengembangkan karakter jujur pada siswa salah satunya melalui upaya mengurangi perilaku menyontek
pada siswa.
Kompetensi guru yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh guru terdiri dari pemahaman dan
keterampilan. Pemahaman tentang karakter diri siswa serta segala sesuatu yang berkaitan dengan siswa.
Kemudian keterampilan yang harus dimiliki dan di kembangkan adalah bagaimana strategi guru dalam
menangani siswa yang menyontek. Baik itu secara preventif ataupun kuratif. Apabila guru dapat
mengatasi perilaku menyontek pada siswa maka secara tidak langsung karakter jujur pada siswa dapat
berkembang.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui supervisi yang dilakukan kepala sekolah sebagai
bagian dari peningkatan profesionalisme guru sesuai perkembangan zaman. Penelitian ini
adalah penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi
pustaka ini adalah metode dokumentasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh
dari beberapa literatur dari buku, laporan hasil penelitian baik dari jurnal maupun
proceeding yang relevan. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis
deskriptif. Hasil penelitian ini adalah 1) Peran kepala sekolah sebagai supervisor
menghasilkan suatu analisis kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan
pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya
diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki
kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan kelebihannya dalam melaksanakan
pembelajaran, 2) Beberapa kendala dari kepala sekolah dalam melaksanakan perannya
adalah terbatasnya waktu, terbatasnya kemampuan profesional dan terbatasnya petunjuk
pelaksanaan dan 3) Kegiatan supervisi yang dilakukan kepala sekolah dapat berupa
kunjungan kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, rapat guru dan penataran.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi kepala sekolah dalam
menjalankan tugas sebagai supervisor.
Kata kunci: peran kepala sekolah, supervisi, profesionalisme guru
PENDAHULUAN
Perubahan zaman yang semakin cepat dan perkembangan teknologi yang semakin maju
menuntut seluruh aspek kehidupan untuk cepat dan tanggap terhadap perubahan yang ada. Pendidikanpun
tak luput dari dampak semakin cepat dan majunya zaman. Tatanan pendidikan yang dulu digunakan
seakan sudah tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Perubahan yang tidak segera diatasi
menyebabkan semakin rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
PISA (Program for International Student Assessment), Indonesia menempati urutan 62 dari 72 negara
yang diteliti (Sidharta, 2017). Rendahnya mutu pendidikan Indonesia membutuhkan perhatian dari
seluruh stakeholder.Hal ini memberikan tekanan kepada setiap komponen pendidikan untuk selalu
berkembang baik dari segi kompetensi sumber daya manusia maupun kebijakan yang ada.
Upaya peningkatan mutu dan kualias pendidikan dapat dilakukan dengan pengembangan
kompetesi guru sebagai prioritas utama. Hal ini terjadi karena guru sebagai ujung tombak proses
pendidikan di satuan pendidikan memiliki banyak peran yang diemban dalam upaya pencapaian tujuan
pendidikan (Arikunto & Yuliana, 2013: 290; Lastriyani &Herawan, 2013: 97). Pernyataan tersebut sesuai
dengan pengertian guru dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan, dan menengah. Guru sebagai ujung tombak dituntut
untuk dapat menguasai bahan pelajaran, strategi belajar mengajar, dan mendorong siswa belajar untuk
mencapai prestasi yang tinggi. Peningkatan kompetensi dan pengembangan profesionalisme guru dapat
dilakukan dengan baik apabila ada kemauan dan komitmen bersama antara guru dan para stakeholder.
Salah satu stakeholder yang dapat membantu hal tersebut adalah kepala sekolah.
Kepala sekolahadalah tenaga fungsional guru yang diberikan amanat untuk memimpin sekolah
dan menyelenggarakan proses belajar mengajar (Maduratna, 2013:73). Hal ini sesuai dengan Peraturan
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Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah
menyiratkan kepala sekolah adalah guru yang diberikan tambahan tugas untuk memimpin dan mengelola
pendidikan di sekolah sebagai pay ameningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah adalah orang yang
banyak mengetahui tugas-tugas mereka dan menentukan irama bagi sekolah yang dipimpin (Murniarti,
2012: 33). Dari pengertian yang ada dapat dilihat bahwa kepala sekolah memiliki peranan besar dalam
sekolah. Kepala sekolah memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah.
Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Wulandari (2017:2) menyatakan bahwa Kepala sekolah
memegang peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi dan mengarahkan semua personal sekolah
yang ada.
Peranan penting yang dimiliki kepala sekolah tidak jarang menjadi indikator keberhasilan
sekolah(Karwanto, 2016:58). Keberhasilan sekolah tidak hanya dilihat dari kualitas guru dan kualitas
pembelajarannya tetapi lebih pada kemampuan kepala sekolah dalam memimpin, mengkoordinir,
menyelaraskan semua sumber daya pendidikan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan di lingkungan
sekolah sehingga mencapai tujuan secara efektif dan efisien.Penelitian dari Deshler &Cornett (2012)
menyatakan bahwa
―Principals are in a key position to systematically plan for instructionaleffectiveness by
attending to a wide range of variables, such as protectinginstructional time, minimizing
disruptions, promoting powerful instructionalpractices, fostering teacher learning, monitoring
student progress,and giving teachers specific feedback about their instruction.‖
Dari penelitian Deshler & Cornett peranan penting kepala sekolah sebagai posisi kunci untuk
merencanakan secara sistematis tentang efektivitas pembelajaran dengan waktu pembelajaran,
meminimalkan gangguan, mempromosikan praktik pembelajaran yang kuat, mendorong pembelajaran
guru, pemantauan perkembangan siswa, dan memberikan umpan balik kepada guru tentang instruksi yang
diberikan.
Peran kepala sekolah terhadap keberlangsungan pendidikan di lingkungan sekolah jika
diperhatikan lebih jauh memiliki beban tugas sebagai manajer, supervisor dan pengembangan jiwa
kewirausahaan sebagai bagian dari perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru pasal 54 ayat 1 yaitu ―Beban kerja kepala satuan pendidikan
sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada
Guru dan tenaga kependidikan.‖ Salah satu tugas yang dapat dilakukan kepala sekolah sebagai upaya
pengembangan profesionalisme guru adalah supervisor.
Supervisi berasal dari kata ―super” dan “vision” yang berarti seseorang yang memiliki
kemampuan lebih terhadap cara pandang jauh ke depan. Supervisi adalah aktivitas yang dilakukan oleh
pemimpin kepada anggotanya sebagai bentuk bimbingan profesional dalam rangka memperbaiki suasana
pembelajaran melalui guru-guru (Arikunto & Yuliana, 2012: 291). Dari pengertian tentang supervisi
terdapat makna tersirat yang mempunyai kemampuan lebih dan cara pandang jauh ke depan adalah
pemimpin, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah memiliki
tugas untuk melakukan pembinaan guru melalui fungsi pengawasan (Lastriyani & Herawan, 2013: 98).
Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk membantu guru dalam menghadapi persoalan pemelajaran
maupun terkait dengan pengembangan kompetensi yang dimiliki guru. Kepala sekolah sebagai supervisor
lebih mengarah kepada tugas dalam meneliti, menilai, memperbaiki, membina dan bekerja sama dengan
guru dalam kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas profesionalisme guru.
Berdasar pendahuluan yang dipaparkan tentang profesionalisme guru dan peran penting kepala
sekolah, fokus permasalahan penelitian ini adalah 1) bagaimana peran kepala sekolah sebagai supervisor
dalam melaksanakan tugasnya? 2) Apa saja kendala yang menghambat peran kepala sekolah sebagai
supervisor, dan 3) Apa saja macam supervisi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah?. Tujuan
penelitian ini adalah memperoleh 1) gambaran tentang peran kepala sekolah dalam melaksanakan
tugasnya, 2) mengetahui kemungkinan kendala yang menghambat peran kepala sekolah sebagai
supervisor, dan 3) mengetahui macam-macam kegiatan supervisi yang dapat dilakukan kepala
sekolah.Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah tentang optimalisasi peran yang dimiliki
kepala sekolah sebagai salah satu cara mengembangkan profesionalisme guru di era disrupsi sehingga
dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
METODE
Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah salah satu metode
penelitian dengan cara menelaah dari buku, jurnal, proceeding, dan karya ilmiah lain yang memiliki
persamaan pembahasan (Suwandi, dkk, 2016:59).Teknik pengumpulan datadilakukan dengan
peningkatan ketekunan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan pengkajian naskah yang dilakukan dengan
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cermat dan berkesinambungan. Analisis data dilakukan dengan analisis isi dokumen yang sesuai dengan
permasalahan penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Kepala sekolah sebagai supervisor
Supervisi sebagai suatu pelayanan yang diberikan kepada guru dalam rangka meningkatkan
kompetensi dan profesionalisme guru yang dilakukan kepala sekolah akan memberikan dampak
baik bagi pengembangan profesionalisme guru. Dalam penelitian Dja‘far (2013: 179), supervisi
yang dilakukan lebih sering, berkualitas dan bersungguh-sungguh memberikan kemungkinan besar
meningkatnya kompetensi dan profesionalisme guru.Kegiatan supervisi yang berkualitas dilakukan
oleh kepala sekolah membutuhkan beberapa kompetensi supevisi sebagaimana yang ada di
Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang kompetensi kepala sekolah yaitu merencanakan supervisi
kegiatan operasional sekolah, melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti temuan yang didapat
dari supervisi.
Kegiatan supervisi dilaksanakan dengan prinsip ilmiah, demokratis, kooperatif, konstruktif,
terbuka, dan komprehensif (Arikunto & Yuliana, 2012: 299). Prinsip ilmiah bermakna supervisi
yang dilakukan secara teratur, terencana dan berkelanjutan, hasil supervisi sesuai dengan data di
lapangan dan supervisi yang baik dilakukan dengan menggunakan insrumen yang valid. Prinsip
demokratis memiliki maksud supervisi yang dilakukan berdasar atas musyawarah dan kekeluaraan
sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif. Hal ini didukung penelitian Suhayati (2013: 87)
bahwa ―Supervisi yang baik akan tumbuh dan berkembang subur sebagai usaha peningkatan mutu
pembelajaran tercipta karena kesadaran yang kuat dari para anggotanya di sekolah. Toleransi saling
menghormati dan saling mendorong semangat merupakan iklim kerja yang kontruktif
produktif.‖Prinsip kooperatif, supervisi yang dilakukan adalah bentuk kerja sama sebagai upaya
pengembangan kompetensi yang dimiliki guru. Prinsip konstruktif adalah prinsip menciptakan
suasana belajar mengajar yang baik sebagai salah satu cara membina dan memberikan dorongan
guru. Prinsip terbuka adalah supervisi yang dilakukan diusahakan untuk memberikan pemberitahuan
sebelumnya dan prinsip komprehensif adalah supervisi dapat dijadikan suatu wadah baik bagi kepala
sekolah, guru dan tenaga kependidikan untuk sama-sama mengembangkan kompetensi yang ada
sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan.
Peran kepala sekolah sebagai supervisor akan menunjukkan kualitas dan keberlanjutan jika
kepala sekolah mengetahui dengan baik tugas dan peran yang dimiliki. Kegiatan supervisi yang
dilakukan kepala sekolah dapat menjalankan beberapa peran sebagai peneliti, konsultan, fasilitator,
motivator, dan pelopor pembaharuan (Asf & Mustofa, 2013:132-134). Kepala sekolah sebagai
peneliti adalah kepala sekolah dapat mengetahui, mengenal dan memahami permasalahan yang
terjadi di sekolah serta mengidentifikasi faktr-faktor penyebab. Supervisi yang dilakukan oleh
kepala sekolah diawali dengan observasi tentang kelemahan dan keunggulan guru.Kepala sekolah
sebagai konsultan hendaknya dapat memberikan bantuan kepada guru terkait perbaikan dan
peningkatan cara-cara mengelola proses pembelajaran. Dalam hal ini kepala sekolah dapat
memberikan cara-cara jika mampu untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah dan
gagasan pendidikan terbaru sehingga cara-cara yang diberikan kepada guru sesuai dengan
permasalahan dan perkembangan zaman. Kepala sekolah sebagai fasilitator mengupayakan sumbersumber profesional baik media, buku dan ahli pendidikan untuk menjadi narasumber bagi guru
untuk dapat melaksanakan tugas profesinya. Sebagai motivator, kepala sekolah hendaknya dapat
membangkitkan semangat kerja dan motivasi berkembang sehingga dapat mencapai prestasi kerja
yang semakin baik, mendorong guru untuk selalu belajar dan meningkatkan kompetensi yang
dimiliki, dan sebagai pelopor pembaharuan hendaknya kepala sekolah memberikan contoh nyata
pengembangan profesionalismenya melalui beberapa kegiatan maupun membantu guru dalam
menguasai kecakapan-kecapana baru.
Menurut Riva‘i (Ermita, 2017: 50), Prosedur implementasi supervisi dilaksanakan untuk
― ....... detecting weaknesses possessed by the teacher during the learning process takes
place, fix the weakness evident in the teacher during teaching and learning activities in progress,
and to develop the ability possessed by the teacher.”
Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan
keunggulan guru dari suatu program pembelajaran. Kepala sekolah sebagai supervisor harus
mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas guru seperti penampilan guru saat
mengajar, penguasaan materi, penggunaan metode dan media serta hubungan antar personil. Data
yang diperoleh setelah supervisi dilakukan kepala sekolah dan guru bersama-sama memperkirakan
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3.

kelemahan dan keunggulan guru dan mendiskusikan tindaklanjut yang dapat ditempuh oleh guru.
Kelemahan dan keunggulan guru yang telah diketahui tindaklanjut yang diberikan kepa sekolah
dapat berupa kunjungan kelas, memberikan tugas mencari informasi baik dari buku, karya ilmiah
atau kepala sekolah memberikan video yang dapat mengatasi kelemahan guru tersebut. Kegiatan
tindaklanjut yang dilakukan guru dapat mengembangkan profesionalisme guru selanjutnya secara
berkala dan berkelanjutan sehingga pembelajaran yang dilakukan mencapai hasil dan tuuan yang
diharapkan.
Kendala kepala sekolah sebagai supervisor
Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan perannya mendapati beberapa kendala yang
menghambat proses kerja kepala sekolah. Beberapa kendala terjadi karena keterbatasan waktu,
keterbatasan kemampuan profesional, dan terbatasnya petunjuk pelaksanaan. Keterbatasan waktu
terjadi disebabkan beberapa hal seperti Kurang intensifnya pelaksanaan supervisi akademik
disebabkan banyaknya tugas administratif kepala sekolah sehingga sulit meluangkan waktu untuk
melakukan supervisi akademik secara intensif. (Suwartini, 2017:64).Supervisi kepala madrasah yang
masihkurang baik sesuai dengan pendapat yangdikatakan oleh Peter (Supardi, 2014: 65), Rendahnya
motivasi,dan prestasi guru yang mempengaruhi profesiguru tidak terlepas dari rendahnya
kontribusikepala sekolah dalam membina guru di sekolahmelalui kegiatan supervisi. Mengapa
demikian?Menurut Sergiovani & Starrat (Supardi, 2014: 65), hal tersebutKarena kebanyakan waktu
supervisor dipergunakanuntuk persoalan administratif di sekolah‖.
Terbatasnya kemampuan profesional kepala sekolah sebagai supervisor dapat menjadi
salah satu rintangan dalam pengembangan profesionalisme guru. Keterlaksanaan supervisi yang
nyaman dan santai membuat cara pandang guru berubah. Guru tidak berpikir saat sedang di
supervisi adalah saat yang paling menegangkan dan membuat cemas. Hal ini menuntut kompetensi
kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja yang kondusif di sekolahan untuk dapat membuat dan
menciptakan hubungan yang harmonis antara komponen sekolah sehingga suasana dan kondisi yang
nyaman dan bersahabat.Hal ini berdasar pada penelitian yang dilakukan Rismawan (2015: 117),
perasaan nyaman dengan suasana yang kondusif dan bersahabat inilah yang akan dapat
meningkatkan motivasi guru. Apabila guru sudah termotivasi, maka kinerja mengajarnya pun akan
meningkat. Peningkatan kinerja guru merupakan salah satu indikator meningkatnya profesionalisme
seorang guru.
Terbatasnya petunjuk pelaksanaan supervisi menjadi kendala tersendiri bagi kepala
sekolah. Pelaksanaan supervisi memiliki kekurangan pada bagian tindaklanjut setelah supervisi
dilakukan. Beberapa kepala sekolah hanya memberikan saran umum tanpa lebih terperinci terhadap
saran yang diberikan sehingga pengembangan profesionalisme guru menjadi kurang. Penelitian dari
Juniawati (2017: 126), Supervisi yang dilakukan kepala sekolah yang terbagi dalam 3 tahapan yaitu
merencanakan supervisi mendapat skor 4,30; pelaksanaan supervisi mendapat skor 4,24; dan
tindaklanjut supervisi mendapat skor 4,15. Dari hasil penelitian yang dilakukan Juniawati tahapan
supervisi terendah adalah tindaklanjut dari supervisi. Hal ini dapat mengindikasikan keterbatasan
petunjuk supervisi yang ada.
Macam-macam kegiatan supervisi
Pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagai supervisor membutuhkan variasi kegiatan
supervisi yang dilakukan. Variasi kegiatan supervisi diharapkan menghilangkan ketakutan guru dan
tenaga pendidik yang dahulu melekat. Beberapa tahun yang lalu supervisi yang dilakukan kepala
sekolah ataupun pengawas sekolah bertujuan mencari-cari kesalahan guru. Hal ini perlu adanya
upaya pengubahan cara pandang guru dan tenaga pendidikan dari kegiatan supervisi.Beberapa
kegiatan yang dapat dilakukan kepala sekolah sebagai supervisi adalah kunjungan kelas, pertemuan
individual, kunjungan antar kelas, rapat guru dan penataran.
Kunjungan kelas sebaiknya dilakukan atasinisiatif kepala sekolah untuk semua guru sesuai
dengan kebutuhannya. Hal ini didasarkanatas asumsi bahwa semua guru membutuhkan bantuan
untuk memecahkan masalahpembelajaran (Kusmintardjo, 2016:251). Kunjungan kelasyang
dilakukan kepala sekolah sebagai upaya kepala sekolah mendpat data yang sebenarnya tentang
kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar di kelas. Keunggulan kunjungan kelas sebagai
salah satu kegiatan supervisi adalah terciptanya hubungan dan komunikasi yang baik antara kepala
sekolah dan guru sehingga lebih mudah dalam menghadapi permasalahan guru dan mencari solusi
bersama.
Pertemuan individualbiasanya dilakukan antara supervisor (kepala sekolah) dengan guru
yang bersangkutan. Pertemuan individual ini membahas hasil supervisi dan membicarakan solusisolusi terkait dengan permasalahan masalah pribadi dan tanggungjawab tugas(Priansa & Somad,
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2014: 101).Kunjungan antar kelas merupakan suatu kegiatan supervisi yang dilakukan dalam sat
sekolahan untuk saling bertukar pengalaman baik sesama guru atau kepala sekolah tentang usahausaha yang dilakukan dalam memberbaiki kelemahan dengan terus belajar. Kegiatan ini
memberikan kesempatan untuk mengamati cara mengajar rekan sejawat dan memperoleh
pengalaman atau keterampilan penggunaan metode tau model pembelajaran yang lebih inovatif.
Rapat guru dapat dilakukan setiap minggu di sekolah masing-masing. Pelaksanaan rapat
bisa dilakukan setiap hari senin setelah upacara bendera atau waktu-waktu yang telah disepakati
bersama antara guru dan kepala sekolah. Pada umumnya rapat guru dan kepala sekolah membahas
masalah-masalah umum terkait dengan perbaikan atau peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Penataran merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan profesionalisme guru yang biasanya
dilakukan secara bersama-sama antar sekolah di suatu wilayah. Penataran memberikan kemampuan
dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal-hal yang menjadi pembahasan
biasanya terkait dengan kebijakan pendidikan maupun metode dan model baru dalam melaksanakan
tugas dan tanggungjawab guru.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Peran kepala sekolah sebagai supervisor dapat dilakukan dengan baik jika kepal sekolah
memahami teori dan melaksanakan di kegiatan sekolah. Kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala
sekolah akan menghasilkan suatu analisa tentang kelemahan dan keunggulan guru. Kelemahan dn
keunggulan tersebut selanjutnya diberikan pelatihan ataupun kegiatan supervisi lainnya untuk
meningkatkan keunggulan dan memperbaiki kelemahan yang dimiliki guru sehingga dapat meningkatkan
kualitas guru sebagai suatu tenaga profesional dan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru.
Kendala yang dihadapi kepala sekolah secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu terkendala
waktu, terkendalakemampuan profesional kepala sekolah sebagai supervisor dan terbatasnya petunjuk
pelaksanaan supervisi. Kendala waktu disebabkan karena terlalu banyak beban kepala sekolah,
keterbatasan kemampuan profesional terkait dengan kemampuan kepala sekolah menciptakan iklim kerja
yang baik dan hubungan antar personal di sekolah yang baik. Kendala yang ketiga disebabkan karena
petunjuk pelaksanaan supervisi yang ada di lingkungan wilayah kerja. Kendala yang dihadapi kepala
sekolah diharapkan dapat diminimalisasi sehingga peran yang ada dapat dilaksanakan dengan baik.
Kegiatan supervisi dapat dilakukan dengan berbagai macam. Beberapa kegiatan yang dapat
dilakukan kepala sekolah sebagai supervisi adalah kunjungan kelas, pertemuan individual, kunjungan
antar kelas, rapat guru dan penataran. Beberapa kegiatan tersebut dapat digunakan kepala sekolah dalam
melaksanakan tugas sebagai supervisor. Kegiatan yang bermacam-macam dan dapat dilakukan ini
bertujuan untuk mengubah cara pandang guru terhadap kegiatan supervisi.
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Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan profesionalisme guru, kompetensi
guru, dan guru yang berkarakter. Sampel penelitian ini 2.949.122 guru mengikuti uji
kompetensi guru pada tahun 2015 Metode penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan
teknik statistik deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa nilai UKG tahun 2015
nasional sangat rendah, yaitu nilai rata-rata kompetensi guru hanya sebesar 53,02 dari target
pemerintah yaitu 55. Selain itu,rerata nilai professional sebesar 54,77 masih berada di
bawah nilai rata-rata yang ditargetkan pemerintah. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian
guru SD di indonesia masih memiliki profesionalisme yang rendah dalam melakukan tugas
profesinya sehingga ke depan diharapkan perkembangan karakter guru yang berkualitas.
faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai pada Uji Kompetensi Guru (UKG) kemampuan
literasi guru yang kurang, dan komposisi soal yang dirasa sukar.
Kata Kunci: Profesionalisme, kompetensi guru, karakter guru
PENDAHULUAN
Guru sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan formal di sekolah dituntut kemampuannya
dan keterampilannya demi meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. Guru berhadapan langsung
dengan anak yang bertugas mendidik, membimbing, melatih, mengajarkan, mempengaruhi, membina dan
meningkatkan prestasi belajar peserta didik agar menjadi manusia cerdas terampil dan mempunyai moral
yang tinggi serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seorang guru sangat
mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar siswa, maka guru harus memiliki pengetahuan dan
keterampilan serta sikap yang memadai sehingga mampu mengelola proses belajar mengajar secara
professional. Tingkat pendidikan guru dan juga watak atau karakter yang dimilikinya berhubungan erat
dengan kelayakan mengajar seorang guru. Walaupun guru yang professional dan berkarakter bukan satusatunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, pengajaran ini merupakan titik sentral pendidikan dan
kualifikasi sebagai cermin kualitas, dimana tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas
pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Profesi guru merupakan profesi tumpuan harapan banyak
pihak guna mengatasi perubahan di masyarakat saat ini yang begitu cepat dan pesat. Kadang-kadang
perubahan yang terjadi begitu cepat, tidak menyadarkan kita, bahwa hal itu telah mengubah banyak hal
dalam sendi-sendi kehidupan di zaman modern ini.
Perubahan pada masyarakat terutama dapat dilihat dari munculnya karakter buruk yang ditandai
kondisi kehidupan sosial yang lambat-laun berubah (Budimansyah, 2007). Pada zaman dahulu kita masih
melihat budaya Indonesia yang penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi. Kini
semua itu berubah menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, berbuat sadis, kejam, dan biadab.Oleh
karena problematika yang membahayakan tersebut, di sini guru diharapkan mampu menanamkan kembali
karakter bangsa yang sudah semakinberubah melalui pendidikan.
Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia seutuhnya, maka sangat dibutuhkan peran serta pendidik yang profesional. Hal
ini sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.
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Kompetensi guru terdiri atas empat, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Profesionalisme terdiri atas pengetahuan dan pemahaman
mengenai sikap terhadap profesi. Menurut Uno (2007) kompetensi professional guru adalah seperangkat
kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar dengan
berhasil. Kualitas profesionalisme ditunjukkan dalam lima unjuk kerja sebagai berikut: (1) keinginan
untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal; (2) meningkatkan dan memelihara citra
profesi; (3) keinginan untuk mengejar kesempatan pengembangan professional yang dapat meningkatkan
dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilan; (4) mengejar kualitas dan cita-cita profesi; dan
(5) memiliki kebanggaan terhadap profesinya.
Situasi dan kondisi yang ada menjadi sebab masing-masing guru memiliki perbedaan dalam
penguasaan kompetensi yang disyaratkan. Oleh karena itu, ada dua sasaran yang dilakukan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengukur profesionalisme guru, secara akademis dan non-akademis.
Pengukuran akademis dilakukan secara rutin setiap tahun yaitu dengan menyelenggarakan Uji
Kompetensi Guru (UKG), dan pengukuran non-akademis dengan melakukan penilaian terhadap kinerja
guru. Uji Kompetensi Guru secara rutin telah dilakukan sejak tahun 2012 bagi guru yang akan mengikuti
sertifikasi guru. Pada tahun 2015 lalu UKG secara rutin telah dilakukan untuk mengukur profesionalisme
guru. Tujuannya untuk mengetahui level kompetensi individu guru dan peta penguasaan guru pada
kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Pelaksanaan UKG difokuskan pada identifikasi
kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional. UKG tahun 2015 telah diikuti
oleh semua guru dalam jabatan baik guru PNS maupun bukan PNS dengan jumlah jenis soal yang telah
diujikan adalah 192 mata pelajaran/guru kelas/paket keahlian/BK. Hasil UKG 2015 sebenarnya cukup
memprihatinkan karena mayoritas guru Indonesia masih mempunyai skor UKG yang lebih rendah
dibanding standar kelulusan minimal yang ditetapkan untuk tahun 2015 yaitu 55 yang merupakan angka
SKM (Standar Kompetensi Minimal). Standar Kompetensi Minimal ini akan terus dinaikkan secara
bertahap setiap tahunnya, sehingga nantinya diharapkan menunjukkan peningkatan pula dari sisi
kompetensi guru secara nyata di lapangan (Kemdikbud, 2016).
Kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai
dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan, sikap, dan
keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dengan kata lain, kompetensi merupakan
perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam
kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya.
Lickona (2001) menekankan tiga komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing
(pengetahuan tentang moral), moral feeling (perasaan tentang moral), dan moral action
(perbuatan/tindakan moral), yang diperlukan agar anak mampu memahami, merasakan, dan mengerjakan
nilai-nilai kebaikan. Pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada sembilan pilar karakter dasar.
Karakter dasar menjadi tujuan pendidikan karakter. Kesembilan pilar karakter dasar ini, adalah (1) cinta
kepada Allah dan semesta beserta isinya; (2) tanggung jawab, disiplin, dan mandiri; (3) jujur; (4) hormat
dan santun; (5) kasih sayang, peduli, dan kerja sama; (6) percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang
menyerah; (7) keadilan dan kepemimpinan; (8) baik dan rendah hati; dan (9) toleransi, cinta damai, dan
persatuan. Mengingat guru adalah roh utama pendidikan, segenap karakter baik dan luhur harus
dimilikinya. Meskipun di sisi lain guru tidak lebih dari manusia biasa yang bisa salah dan tidak lepas dari
karakter-karakter buruk lainnya, sudah selayaknya karakter yang luhur dan mulia lebih dominan dimiliki
dan lebih tampak dari pribadi seorang guru.
Menjadi guru adalah sebuah seni, sehingga menjadi guru yang baik itu melibatkan
panggilan,kemampuan intelektual dan penguasaan materi, karakter, talenta dan kemampuan
berkomunikasi.Dari semua itu yang terpenting dari semua adalah karakter. Tujuan artikel ini adalah
untuk mengetahui kompetensi professional guru dalam rangka menjadi guru yang berkarakter yang
diperlukan agar peserta didik mampu memahami, merasakan, dan mengerjakan nilai-nilai kebaikan.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian
yang bersifat menggambarkan sebuah fenomena atas suatu peristiwa. Penelitian menggambarkan profil
profesionalisme guru di indonesia Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan makna dari suatu fenomena atau
kejadian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi dan studi dokumentasi.
Pengumpulan data dilakukan untuk menjaring data primer dan skunder. Data primer diperoleh
lewat tes untuk mengetahui kompetensi guru, wawancara, dan FGD, sedang data skunder lewat studi
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dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data wawancara, FGD, dan dokumentasi
dianalisis secara kualitatif, sedang hasil dianalisis dengan teknik statistic deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
Uji Kompetensi guru (UKG) tahun 2015 menguji kompetensi guru untuk dua bidang pedagogik
dan profesionalis. Hasil uji kompetensi guru tergambar sebagai berikut :

Rata-rata nilai UKG NASIONAL
Tahun 2015
60
55
50
45

53.02

54.77

Rerata hasil UKG

Rerata
kompetensi
profesional

55
48.94
Rerata
kompetensi
pedagogik

Standar
Kompetensi
Minimum

Sumber: Kemdikbud 2016
PEMBAHASAN
Profesionalime Guru
Berdasarkan hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dilakukan oleh kemdikbud terhadap guruguru tingkat pendidikan dasar dan menengah terlihat jelas bahwa secara nasional guru-guru di Indonesia
memilki kompetensi yang sangat rendah. UKG merupakan alat pemetaan bagi kompetensi guru. Sebanyak
2.949.122 guru mengikuti UKG 2015, dari total sejumlah 3.015.315 guru jenjang Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan (Kemdikbud, 2015). Rata- rata nasional hasil
UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah 53,02 , yakni dibawah kompetensi minimum (SKM)
yaitu 55. Jika dirinci hasil UKG untuk kompetensi professional saja, rata-rata nasionalnya hanya 54,77
masih dibawah SKM yaitu 55.
Kompetensi profesional guru adalah kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan
yang dimiliki guru sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan
maksimal sehingga memungkinkan guru dapat membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi
yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2009)
Menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 indikator kompetensi profesional adalah sebagai
berikut:
1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran
yang diampu.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.
Hasil wawancara terhadap guru-guru di SDN krongen 2 kecamatan brati kabupaten grobogan
menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya nilai UKG karena kemampuan literasi guru yang
kurang dan soal-soal UKG yang dirasa sukar untuk dikerjakan. Hal itu sejalan dengan penelitian yang
dilakukan Rian Kusmawati dkk (2015)menunjukkan faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai pada Uji
Kompetensi Guru (UKG) di SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal
dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut yaitu kompetensi guru, kemampuan literasi guru, dan
profesionalisme guru. Sedangkan faktor eksternal yaitu komposisi soal.
Ketika berbicara profesional, maka gambaran yang akan muncul dibenak kita adalah seseorang
yang memiliki kemampuan yang handal dan spesifik dibidangnya Profesionalisme berasal dari kata
profesi. Menurut KKBI profesi berarti. Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut kehalian
tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi dapat dipegang oleh seseorang yang
telah menempuh pendidikan dan pelatihan secara khusus. Menurut UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru
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dan dan dosen, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan memerlukan keahlian,
kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan
pendidikan profesi. adalah suatu pekerjaan atau kegiatan.
Jika dikaitkan dengan profesi guru, maka menurut Usman (2006) mendefiniskan guru profesional
sebagai orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalambidang keguruan sehingga ia mampu
melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Kesadaran akan
profesionalnya tugas guru tersebut, maka seorang guru akan senantiasa terus belajar untuk
mengembangkan kemampuan dirinya secara kontinu. Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang juga secara kontinu semakin bertambah. Sehingga guru harus mampu
menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi tersebut. Betapa pentingnya pengembangan diri, sehingga
Hasibuan (2014) menyampaikan Tidak ada apa pun yang akan berhasil meningkatkan kemampuan
profesional guru, hingga guru yang bersangkutan ingin mengembangkan diri.
Kemendikbud (2016) menyampaikan bahwa Ada beberapa alasan mengapa seorang guru harus
terus belajar selama dia berprofesi sebagai pendidik, sebagai berikut:
1. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip
profesionalitas memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara
berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menuntut guru untuk harus belajar
beradaptasi dengan hal-hal baru yang berlaku saat ini. Dalam kondisi ini, seorang guru dituntut
untuk bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang baru. Adapun kemampuan tersebut bisa
diperoleh melalui pelatihan, seminar maupun melalui studi kepustakaan.
3. Karakter peserta didik yang senantiasa berbeda dari generasi ke generasi menjadi tantangan
tersendiri bagi seorang guru. Metode pembelajaran yang digunakan padapeserta didik generasi
terdahulu akan sulit diterapkan pada peserta didik generasi sekarang. Oleh karena itu, cara
ataupun metode pembelajaran yang digunakan guru harus disesuaikan dengan kondisi peserta
didik saat ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan peraturan pelaksanaan
lainnya, kebijakan pengembangan profesionalisme berkelanjutan wajib dilakukan guna mewujudkan guru
profesional dan sebagai suatu sistem pembinaan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan
fungsional. Perolehan angka kredit ini jika telah memenuhi nilai yang dipersyaratkan digunakan untuk
menyusun DUPAK guna memperoleh penghargaan kenaikan pangkat dan golongan setingkat lebih tinggi,
hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru, menyebutkan bahwa Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru dilakukan melalui sistem
pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka
kredit jabatan fungsional.
Namun, berdasarkan peraturan tersebut dan peraturan pelaksanaanya lainnya yang mengatur
tentang guru, hanya mengatur tentang kewajiban guru untuk melaksanakan pengembangan profesionalisme
berkelanjutan sedangkan untuk sanksi guru yang tidak melaksanakan pengembangan profesionalisme
berkelanjutan belum diatur hingga saat ini .
Kata kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna diantaranya kompetensi dapat diartikan
sebagai gambaran hakikat kualitatif dari perilaku yang tampak sangat berarti. Competency as a rational
ferformance wich satisfactorily meets the objective for a desiredcondition (Charles E. Johnson 1974).
Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan
kondisi yang diharapkan. Adapun kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam
melaksanakan kewajiban kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Dengan kata lain, kompetensi
guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksankan profesi keguruannya. Untuk
meningkatan profesionalitas guru mereka dengan mengikuti program profesi guru (PPG ) atau kuliah
program pascasarjana S2
Guru yang Berkarakter
Guru adalah figur inspirator dan motivator murid dalam mengukir masa depannya. Jika guru
mampumen jadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya, maka hal itu akan menjadi kekuatan
anak didik dalam mengejar cita-citanya di masadepan.
Guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua dengan mengemban tugas yang
dipercayakan orang tua kandung/wali dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap
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jiwa dan watak anak didik diperlukan agar dapat dengan mudah memahami jiwa dan watak anak didik
(Djamarah. 2000).
Peran guru sangat vital bagi pembentukan kepribadian, cita-cita, dan visi misi yang menjadi
impian hidup anak didiknya di masa depan. Di balik kesuksesan murid, selalu ada guru yang memberikan
inspirasi dan motivasi besar padadirinya, sebagai sumber stamina dan energi untuk selalu belajar dan
bergerak mengejar ketertinggalan, menggapai kemajuan, menorehkan prestasi spektakuler dan prestisius
dalam panggung sejarah kehidupan manusia
Beberapa pendidikan karakter menurut Koliq (2011) yang harus dimiliki guru sebagai berikut:
1. Seorang guru harus memiliki keikhlasan yang tinggi dalam menjalankan tugas profesinya.
2. Seorang pendidik harus melaksanakan tugas kependidikannya dengan sabar.
3. Seorang pendidik harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi dengan menerapkan apayang
diajarakan dalam kehidupan pribadinya.
4. Seorang guru harus senantiasa meningkatkan wawasan, pengetahuan, dankeilmuannya.
5. Seorang pendidik harus cerdik danterampil dalam menciptakan metode pendidikan yang variatif
dan sesuai dengan tuntutan materi pendidikan.
6. Seorang guru harus bersikap tegas dan meletakkan sesuatu secara proporsional.
7. Seorang guru harus memahami psikologi anak.
8. Seorang guru harus peka terhadap fenomena kehidupan di sekitarnya
9. Seorang guru dituntut memiliki sikap adilterhadap semua anak didiknya
URGENSI PROFESIONALISME GURU BERKARAKTER
Urgensi melahirkan guru-guru berkualitas, guru-guru yang ideal dan inovatif, dan berkarakter
mulia yang mampu membangkitkan semangat besar dalam diri anak didik untuk menjadi aktor perubahan
peradaban dunia di era global ini. Kalau guru-guru yang berinteraksi langsung dengan murid kurang
professional maka anak didik akan lahir sebagai kader penerus bangsa yang malas, suka mengeluh,dan
pesimis dalam menghadapi masa depan. Tidak ada etos dan spirit perjuangan yang membara dalam
dadanya, menikmati hidup yang hedonis dan konsumtif dari pada capek-capek belajar dan mengejar citacata mulia yang melelahkan dan membutuhkan perjalanan panjang yang berliku.
Masa depan bangsa ini akan semakin terancam dan bangsa ini akan menjadi kuli di negeri sendiri
jika hal itu terjadi. Menjadi bangsa yang tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,memiliki skills
entrepreneurship yang rendah, jiwa kemandirian dan semangat berkompetisi yang tidak terbangun. Oleh
karena itu, munculnya guru-guru yang berkualitas menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda-tunda
lagi untuk mengubah masa depan bangsa kearah kemajuan pesat di segala aspek kehidupan. Gurulah yang
diharapkan seluruh elemen bangsa ini untuk mengubah nasib bangsa besar ini menjadi bangsa yang
disegani bangsa-bangsa lain di dunia, karena prestasi besarnya.
Pendidikan karakter menanamkan kebiasaan ( habituation) tentang hal yang baik sehingga siswa
didik menjadi faham (domain kognitif ) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domain
afektif ) nilai yang baik dan mau melakukannya (domain psikomotor ). Proses pembiasaan itu tidak akan
mungkin berjalan dengan baik tanpa bantuan guru yang profesional. Menjadi guru adalah sebuah seni,
sehingga menjadi guru yang baik itu melibatkan panggilan,kemampuan intelektual dan penguasaan materi,
karakter, talenta dan kemampuan berkomunikasi.Dari semua itu yang terpenting dari semua adalah
karakter.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa nilai UKG tahun 2015 nasional sangat rendah, yaitu nilai
rata-rata kompetensi guru hanya sebesar 53,02 dari target pemerintah yaitu 55. Selain itu,rerata nilai
professional sebesar 54,77 masih berada di bawah nilai rata-rata yang ditargetkan pemerintah. Hal itu
menunjukkan bahwa sebagian guru SD di indonesia masih memiliki profesionalisme yang rendah dalam
melakukan tugas profesinya sehingga ke depan diharapkan perkembangan karakter guru yang berkualitas.
faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai pada uji kompetensi guru (UKG) yaitu kompetensi guru,
kemampuan literasi guru yang kurang , dan profesionalisme guru, dan komposisi soal. Untuk
meningkatan profesionalitas guru mereka dengan mengikuti program profesi guru (PPG) atau kuliah
program pascasarjana S2.
Saran
Hendaknya para guru senantiasa menjadikan pengembangan profesionalisme berkelanjutan
menjadi sebuah organisasi pembelajaran yang efektif, sehingga sekolah dapat menjadi wadah untuk
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peningkatan kompetensi, dedikasi, dan komitmen guru dalam memberikan layanan pendidikan yang
berkualitas kepada peserta didik.
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DAN MORAL SISWA YANG BERKARAKTER
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ABSTRAK
Etika dan moral adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan baik dan buruk seseorang
individu dalam bertingkah laku yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk dapat
diterima dan tidaknya dalam lingkungan masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi di
zamaan saat ini menjadi salah satu dasar menurunnya etika dalam pribadi siswa. Hal tersebut
menjadi permasalahan tersendiri dalam dunia pendidikan. Salah satu cara untuk
meningkatkan etika siswa diperlukan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter etika
dan moral adalah kunci untuk perbaikan sosial dan kemajuan peradaban bangsa yang
menjunjung tinggi integritas nilai dan kemanusiaan. Harapan dari pendidikan berkarakter
etika dan moral adalah tercapainya keseimbangan antara pengetahuan dan etika sehingga
menghasilkan prilaku yang bermoral.Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang
utama dalam pembentukan karakter yang beretika dan bermoral untuk siswa. Guru
Bimbingan Konseling merupakan salah satu guru yang memiliki peranan penting dalam
pembentukan karakter siswa. Guru Bimbingan Konseling diharapkan mampu untuk
mengambil peranan penting menanamkan nilai-nilai etika dan moralitas terhadap sesuai
dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat.
Kata Kunci: guru bimbingan konseling, etika dan moral, pendidikan karakter
PENDAHULUAN
Etika dan moral merupakan landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan
sehari-hari ditengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga dan
yang terpenting moral berada pada batin dan atau pikiran setiap insan sebagai fungsi kontrol untuk
penyeimbang bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan. Moral sebenarnya tidak dapat lepas dari
pengaruh sosial budaya, setempat yang diyakini kebenarannya. Moral selalu mengacu pada baik buruknya
manusia sebagai manusia. Hal tersebut akan lebih mudah kita pahami manakala mendengar orang
mengatakan perbuatannya tidak bermoral. Perkataan tersebut mengandung makna bahwa perbuatan
tersebut dipandang buruk atau salah karena melanggar nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku
dalam masyarakat.
Dalam kurun satu dekade ini, bangsa Indonesia mengalami kemunduran moral yang sangat
hebat, ditandai dengan tingginya angka seks bebas di kalangan siswa, maraknya penggunaan obat-obatan
terlarang serta seringnya terjadi bentrokan antar siswa yang biasanya didasari hal-hal sepele serta
kekerasan. Adanya permasalahan etika dan moral tersebut diharuskan adanya tindakan-tindakan untuk
mengatasi permasalahan tersebut. Jawaban yang paling kuat yaitu melalui pendidikan. Pendidikan
melalui orang tua,guru,lingkungan sekitar dan tentu saja pendidikan tersebut diselenggarakan dengan cara
mengintergrasikan berbagai komponen dalam system pendidikan. Komponen tersebut meliputi komponen
managemen dan kepememimpinan, komponen pembelajaran dan komponen bimbingan konseling.
Selama ini pendidikan etika dan moral sepertinya tidak penting ditengah-tengah pendidikan
eksak dan akademik. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya berbagai masalah etika dan moral yang
dilakukan oleh siswa beberapa waktu terakhir ini, sehingga hal ini menunjukkan rendahnya karakter yang
dimiliki seorang siswa. Hal tersebut salah satu pemicunya karena pendidikan etika dan moral yang hanya
―diajarkan‖ dan tidak menjadi seuatu kebiasan yang untuk ―ditanamkan‖ sedari dini ( Suyanto, 2002).
Hal tersebut dikuatkan bahwa pendidikan etika dan moral merupakan aspek penting yang perlu
ditumbuhkan pada diri seorang anak ( Hermansyah, 2001). Selaras dengan hal tersebut bahwa penanaman
pendidikan etika dan moral sedari kanak-kanak akan mempengaruhi kualitas etika dan moral indisvidu
tersbut dimasa yanhg akan datang.
Pendidikan karakter adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan untuk
membangun etika dan moral setiap siswa. Pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan lebih khususnya
pada lingkungan sekolah. Di sini guru Bimbingan Konseling memiliki peranan penting dalam
menanamkan nilai-nilai karakter terhadap siswa sebagai bentuk perhatian dalam mengembangkan
karakter siswa agar dalam setiap proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Yang dapat dilakukan
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guru Bimbingan Konseling adalah memaksimalkan segala aspek yang dimiliki siswa baik dari aspek
pribadi, sosial, belajar dan karir dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam diri siswa dalam upaya
mengembangkan karakter siswa.
Makalah ini bertujuan untuk membahas karakteristik etika dan moral, pendidikan karakter dalam
meningkatkan etika dan moral siswa, peranan guru Bimbingan Konseling dalam menguatkan etika moral
sebagai karakter.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Etika dan Moral
Dalam berinteraksi dengan masyarakat, etika dan moral sangat diperlukan agar tercipta
tatanan masyarakat yang rukun dan damai. Seseorang tidak cukup hanya dengan mempunyai moral
dan mentaati aturan, ia juga harus mengetahui alasan mengapa mereka melakukannya. Etika moral
berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Etika
moral ini terwujud dalam bentuk kehendak manusia berdasarkan kesadaran, dan kesadaran adalah
suara hati nurani. Dalam kehidupan, manusia selalu dikehendaki dengan baik dan tidak baik, antara
benar dan tidak benar. Dengan demikian individu mempertanggung jawabkan pilihan yang telah
dipilihnya itu. Kebebasan kehendak mengarahkan manusia untuk berbuat baik dan benar. Menurut
Santrock (2003: 439) perkembangan etika moral berhubungan dengan pertahui aturan dan nilai-nilai
mengenai apa yang harus dilakukan seseorang dalam interaksinya dengan orang lain. Dalam
perkembangan etika moral siswa dapat belajar mana yang baik dan mana yang buruk serta
bagaimana mereka bertindak melalui proses. Dan proses inilah yang dinamakan penalaran etika
moral yang akan membentuk perilaku yang beretika dan bermoral.
Tahap-tahap perkembangan moral menurut John Dewey, yaitu :(1) Tahap pramoral,
ditandai bahwa anak belum menyadari keterikatannya pada aturan, (2) Tahap konvensional, ditandai
dengan berkembangnya kesadaran akan ketaatan pada kekuasaan, (3) Tahap otonom, ditandai
dengan berkembangnya keterikatan pada aturan yang didasarkan pada resiprositas. Lebih lanjut
tahap-tahap perkembangan etika moral yang sangat terkenal adalah yang dikemukakan oleh
Lawrence E Kohlberg (Santrock, 2002: 371). Tahap-tahap berkembangan moral tersebut, yaitu (1)
Tingkat Prakonvensional yaitu tahap perkembangan moral yang aturan-aturan dan ungkapanungkapan moral masih ditafsirkan oleh individu atau anak berdasarkan akibat fisik yang akan
diterimanya, baik itu berupa sesuatu yang menyakitkan atau kenikmatan. Pada tingkat ini terdapat
dua tahap, yaitu tahap orientasi hukuman dan kepatuhan serta orientasi relativitas instrumental.(2)
Tingkat Konvensional ialah tahap perkembangan moral yang aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan
moral dipatuhi atas dasar menuruti harapan keluarga, kelompok atau masyarakat. Pada tingkat ini
terdapat juga dua tahap, yaitu tahap orientasi kesepakatan antara pribadi atau disebut ―orientasi anak
manis‖ serta tahap orientasi hukum atau ketertiban.(3) Tingkat Pascakonvensional adalah tahap
perkembangan moral yang aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral dirumuskan secara jelas
berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan, hal ini
terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegangan pada prinsip tersebut dan terlepas pula
dari identifikasi diri dengan kelompok tersebut. Pada tingkatan ini terdapat dua tahap, yaitu tahap
orientasi kontrak sosial legalitas dan tahap orientasi prinsip etika universal.
Berdasarkan interaksi dengan lingkungan, karakteristik yang menonjol dalam
perkembangan etika moral remaja adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang
mulai mencapai tahapan berfikir operasional formal, yakni:
a. mulai mampu berfikir abstrak.
b. mulai mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotetis, maka pemikiran
remaja terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan situasi,
tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka.
c. Perkembangan pemikiran etika moral remaja dicirikan dengan mulai tumbuh kesadaran
akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan pranata yang ada karena dianggapnya
sebagai suatu yang bernilai walau belum mampu mempertanggungjawabkannya secara
pribadi.
d. Keyakinan etika moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah.
e. Keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan.
f. Penilaian moral menjadi kurang egosentris.
g. Penilaian secara psikologis menjadi lebih mahal.
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2.

Pendidikan Karakter Dalam Membentuk Etika dan Moral Siswa
Karakter dapat digunakan untuk merujuk dimensi etika dan moral seseorang. Karakter
merupakan cerminan diri manusia terkait tentang tabiat seseorang dalam bertingkah laku yang
menjadi kebiasaan dalam kesehariannya, tabiat tersebut bisa baik atau buruk. Hal itutergantung pada
pembentukan karakter dalam lingkungannya. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles
dalam Heri Gunawan (2012:23) bahwa ―karakter itu erat hubungannya dengankebiasaan yang kerap
dimanifestasikan dalam tingkah laku‖. Sebagai contohnya jujur, disiplin, menghormati orang yang
lebih tua.
Peran pendidikan karakter sangat penting dalam memperbaiki etika dan moral bangsa.
Selaras dengan hal tersebut, menurut Ramli dalam Heri Gunawan (2012:23) pendidikan karakter
memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya
adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik. Sejalan dengan hal tersebut,
pendidikan karakter dapat diselenggarakan di berbagai lembaga pendidikan baik pendidikan formal
maupun pendidikan non formal . Seperti halnya dalam pendidikan formal, menurut Heri Gunawan
(2012 : 23) pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu
mempengarui karakter siswa. Guru membantu membentuk watak siswa. Seperti halnya dalam
pendidikan formal.
Selain lembaga pendidikan formal, peran keluarga juga sangatlah penting dalam
menanamkan nilai-nilai etika dan moral terhadap anak dan keluarga lainnya, karena keluarga
merupakan sarana yang utama dan pertama dalam pembentukan karakter serta kepribadian individu.
3. Materi Pendidikan Karakter Dalam Layanan Bimbingan Konseling
Menurut Berkowitz, Battistich, dan Bier (dalam Wangid, 2010), materi Pendidikan
Karakter dalam Layanan Bimbingan Konseling, antara lain dapat mencakup: (1) Perilaku seksual,
(2) Pengetahuan tentang karakter, (3) Pemahaman tentang moral sosial (etika dan moral), (4)
Keterampilan pemecahan masalah, (5) Kompetensi emosional, (6) Hubungan dengan orang lain,
(7) Perasaan keterikatan dengan sekolah, (8) Prestasi akademis, (9) Kompetensi berkomunikasi,
dan (10) Sikap kepada guru
Menurut Otten (dalam Wangid, 2010) menyatakan bahwa pendidikan karakter yang
diintegrasikan ke dalam seluruh masyarakat sekolah sebagai suatu strategi untuk membantu
mengingatkan kembali siswa untuk berhubungan dengan konflik, menjaga siswa untuk tetap selalu
siaga dalam lingkungan pendidikan, dan menginvestasikan kembali masyarakat untuk berpartisipasi
aktif sebagai warga negara. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan semakin meningkatnya urgensi
pendidikan karakter maka Guru Bimbingan Konseling perlu memahami tentang cara
menggabungkan pendidikan karakter dalam program bimbingan dan konseling. Jenis materi yang
disarankan antara lain:
1. Tanggung jawab (Responsibility), yaitu mampu mempertanggung jawabkan. Memiliki perasaan
untuk memenuhi tugas dengan dapat dipercaya, mandiri dan berkomitmen.
2. Ketekunan (Perseverance), yaitu kemampuan mencapai sesuatu dengan menentukan nilai-nilai
obyektif disertai kesabaran dan keberanian di saat menghadapi kegagalan.
3. Kepedulian (Caring), yaitu kemampuan menunjukkan pemahaman terhadap orang lain dengan
memperlakukannya secara baik, dengan belas kasih, bersikap dermawan, dan dengan semangat
memaafkan
4. Disiplin (Slef-Discipline), yaitu kemampuan menunjukkan hal yang terbaik dalam segala situasi
melalui pengontrolan emosi, kata-kata, dorongan, keinginan, dan tindakan.
5. Kewarganegaraan (Citizenship), yaitu kemampuan untuk mematuhi hukum dan terlibat dalam
pelayanan kepada sekolah, masyarakat dan negara.
6. Kejujuran (Honesty), yaitu kemampuan menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, dapat
dipercaya,dan bertindak secara terhormat.
7. Keberanian (Courage), yaitu bertindak secara benar pada saat menghadapi kesulitan dan
mengikuti hati nurani daripada pendapat orang banyak.
8. Keadilan (Fairness), yaitu melaksanakan keadilan sosial, kewajaran dan persamaan. Bekerja
sama dengan orang lain. Memahami keunikan dan nilai-nilai dari setiap individu di dalam
masyarakat.
9. Rasa hormat (Respect), yaitu menunjukkan rasa hormat yang tinggi atas kewibawaan orang lain,
dri sendiri, dan negara. Ancaman kepada orang lain diterima sebagai ancaman juga kepada diri
sendiri. Memahami bahwa semua orang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sama.
10. Integritas (Integrity), yaitu suatu ketegasan di dalam mentaati suatu nilai-nilai moral, sehingga
menjadi jujur, dapat dipercaya, dan penuh kehormatan.

385

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Berdasarkan uraian di atas, materi-materi tersebut sangat erat sekali kaitannya dengan
bidang layanan bimbingan dan konseling, khususnya bidang bimbingan pribadi dan bimbingan
sosial.
4. Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Pembentukan Nilai- Nilai Etika dan Moral Sebagai
Karakter
Dalam berinteraksi dengan masyarakat, etika dan moral sangat diperlukan agar tercipta
tatanan masyarakat yang rukun dan damai, akan tetapi di zaman seperti saat etika dan moral sudah
sangat jarng ditemukan siswa usia sekolah memiliki etika dan moral yang sesuai dengan norma,
aturan yang berlaku dimasyarakat. Banyak sekali ditemukan anak-anak usia sekolah yang minimnya
etika dan moral seperti contohnya kurang memiliki rasa sopan dan santun terhadap yang lebih tua.
Oleh karena itu perlunya inovasi, khususnya dalam dunia pendidikan dalam menanamkan
pendidikan terkait etika dan moral. Untuk membekali siswa agar lebih memiliki etika dan moral
sehingga siswa tersebut tumbuh menjadi insan yang berkarakter.
Salah satu nya adalah dengan bantuan Guru Bimbingan dan Konseling. Guru Bimbingan
dan Konseling di rasa merupakan salah satu faktor yang dapat mendominasi siswa untuk berperilaku
sesuai etika dan memiliki moral yang tinggi. Dengan denikian Guru Bimbingan Konseling dapat
memanfaatkan layanan yang terdapat dalam Bimbingan Konseling untuk mencapai tujuan
pendidikan serta perkembangan siswa yang optimal. Walaupun Guru Bimbingan Konseling bukan
satu-satunya penentu dalam pembentukan karakter siswa yang beretika dan bermoral. Adapun tugas
dan peran Guru Bimbingan Konseling meliputi:
a. pengembangan kehidupan pribadi dalam pendidikan karakter, yaitu bidang pelayananyang
membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat dan minat
b. Pengembangan kehidupan social dalam pendidikan karakter, yaitu bidang pelayanan yang
membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan
hubungan sosial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan beramartabat.
c. Pengembangan kehidupan belajar dalam pendidikan karakter, yaitu bidang pelayanan yang
membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan
sekolah secara mandiri
d. Pengembangan kehidupan karer dalam pendidikan karakter yaitu bidang peleyanan yang
membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan
mengambil keputusan kari
Sejalan dengan hal di atas, menurut Supriatna (2011:238) guru bimbingan dan konseling di
sekolah juga memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:
1. Membantu peserta didik mengembangkan potensi secara optimal baik dalam bidang akademik
maupun sosial pribadi, memperoleh pengalaman belajar yang bermakna di sekolah, serta
mengembangkan akses terhadap berbagai peluang dan kesempatan baik di lingkungan sekolah
maupun di luar sekolah
2. Membantu guru memahami peserta didik, mengembangkan proses belajar mengajar yang
kondusif serta menangani permasalahan dalam proses pendidikan
3. Membantu pimpinan sekolah dalam penyediaan informasi dan data tentang potensi dan kondisi
peserta didik sebagai dasar pembuatan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.
4. Membantu pendidik dan tenaga kependidikan lain dalam memahami peserta didik dan kebutuhan
pelayanan; serta Membantu orang tua memahami potensi dan kondisi peserta didik, tuntutan
sekolah serta akses keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan.
Lebih lanjut menurut M. Handarini (2007: 1) peran guru BK dalam pembentukan nilai-nilai
etika dan moral siswa yang berkarakter adalah sebagai berikut:
1. Guru BK sebagai leader dalam pendidikan karakter, yang dimaksudkan adalah guru BK
bertugas untuk memmipin pengembangan segala aspek pribadi sosial siswa. Etika dan
moral pada dasarnya adalah bagian dari aspek pribadi dan sosial.
2. Guru BK sebagai initiator dalam pendidikan karakter yang dimakasudkan disini adalah
guru BK dapat mengambil langkah inisiatif dalam pengembangan kurikulum
pendidikan karanter yang ada disekolah melalui kegiatan analisis kebutuhan.
3. Guru BK sebagai facilitator pendidikan karakter. Tugas utamanya adalah
mempromosikan dan melaksanakan pendidikan karakter.
4. Guru BK sebagai consultant pendidikan karakter.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Etika dan moral merupakan landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan
sehari-hari ditengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga. Akan
tetapi di zamaan saat ini banyaknya etika dan moral siswa yang masih sangat rendah. Ukuran rendahnya
etika dan moral tersebut ditandai dgan kurangnya rasa sopan santun serta tata karma kepada yang lebih
tua.
Selama ini penanaman nilai-nilai etika dan moral masih terintegrasi dengan mata pelajan PKn
dan Agama. Namun hal tersebust belum dapat secara optimal dalam usaha peningkatan nilai-nilai etika
dan moral siswa yang berkarakter. Dalam hal ini, peran Bimbingan dan Konseling sangat penting dalam
pembutakan nilai-nilai etika dan moral siswa yang berkarakter.
Dengan optimalisasi implementasi Bimbingan dan Konseling yang dilakukan oleh Guru
Bimbingan Konseling berkolaborasi dengan stakeholderdalam optimalisasi pembentkan nilai-nilai etika
dan moral siswa. Selain itu Guru BK juga berperan dalam pembentukan pendidikan karakrer dengan
melakukan perannya sebagai leader, initiator, fasilitator dan consultant yang diimplementasikan dalam
program Bimbingan dan Konseling.
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Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi guru di era disrupsi. Hadirnya produkproduk disrupsi dalam bidang pendidikan seperti media, teknologi informasi dan komunikasi, internet dan
aplikasi-aplikasi pendidikan menuntut kompetensi yang kuat seorang guru. Guru perlu menyesuaikan diri
dengan berbagai perkembangan pendidikan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
pustaka dengan menggunakan metode hermeneutika. Adapun esensi utama yang dijelaskan dalam
penelitian ini adalah mengkaji tentang beberapa kompetensi guru yang diperlukan di era disrupsi.
Kompetensi tersebut antara lain: pentingya kreativitas dan inovasi, penggunaan TIK dalam pembelajaran,
kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan kerjasama, integrasi pembelajaran dengan kehidupan
nyata, dan lifelong learner. Apabila guru bisa bertahan menghadapi tantangan pendidikan di era disrupsi,
maka ia harus berani mengembangkan diri dan terus berinovasi menjadi guru yang profesional.
Kata Kunci: Kompetensi, Guru, Disrupsi, Inovasi
PENDAHULUAN
Adalah sebuah fakta yang harus diterima bahwa dunia sedang dilanda disrupsi (gangguan)
dengan hadirnya media baru berupa teknologi informasi dan internet. Kemajuan teknologi yang luar biasa
semakin memudahkan masyarakat menjalani berbagai macam aktivitas.Saat ini disrupsi sudah dan sedang
terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia seperti bidang transportasi, industri, bisnis, dan
pendidikan. Misalnya internet kini menjadi sesuatu yang bersifat wajib bagi sebagian besar masyarakat
khususnya usia muda dan anak-anak. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia
menunjukkan bahwa masyarakat kita adalah pengguna internet terbesar ke-enam di dunia.Adanya
teknologi dan internet semakin mempermudah hidup manusia. Bahkan hanya dalam satu klik dengan
smartphone, banyak hal yang bisa diketahui dan diselesaikan saat itu juga. Ilmu pengetahuan menjadi
semakin mudah diakses oleh siapa saja tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.Tanpa berada di dalam
kelas, siswa sekarang bisa belajar sendiri dan memperoleh ilmu pengetahuan lewat berbagai sarana
teknologi yang ada. Teknologi digital telah mengubah cara belajar, proses pembelajaran, dan strategi
belajar peserta didik. Bahkan lewat teknologi digital pola jumlah interaksi tatap muka guru dan siswa
semakin minim.Konsekuensinya, manusia semakin dimanjakan dan apa yang dibuatnya semakin terbatas.
Oleh karena itu, pendidikan hendaknya beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Proses
pembelajaran di sekolah harus dibuat menyenangkan, membahagiakan, dan menyehatkan peserta didik
seperti yang ada di Finlandia.Sudah saatnya kita meninggalkan cara-cara pengajaran lama, yang terpusat
pada guru(teacher centered), dan merubah pembelajaran yang selalu terpusat kepada siswa (student
centered). Sebelumnya ketika pengajaran berpusat pada guru, mereka dianggap sebagai sumber
kebenaran dan pengetahuan. Guru memberi materi dan siswa mencatat sebanyak mungkin kata-kata yang
diucapkan guru. Konsekuensiny, jarang ditemukan siswa yang mengkritik pendapat guru berdasarkan
pengetahuan atau informasi yang mereka peroleh. Sebaliknya, dalam sistem pembelajaran yang terpusat
pada siswa, peran guru berubah menjadi fasilitator dengan tetap menguasai bidang yang sedang
diampunya. Selain itu, materi bahan ajarnya berubah. Sebelumnya bahan ajar terpusat hanya pada
pengetahuan dalam buku ajar. Kini, guru harus mengajarkan siswa agar memiliki kemampuan belajar
sendiri, berpikir kritis, menulis, berjiwa usahawan, hingga mahir berkomunikasi.
Kemajuan teknologi, media digital danpeningkatan sumber daya manusia (SDM) dari berbagai
belahan dunia tidak mungkin dapat dihindari oleh negara manapun. Terkait dengan kondisi tersebut,
tuntutan akan reformasi pendidikan (revolusi pendidikan) sangat diperlukan, mengingat model
pendekatan pendidikan kita selama ini dinilai cenderung bersifat indokrinatif, dogmatis, dan opresif
birokratis, sehingga orientasi pendidikan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi pendidikan
yang mendambakan keunggulan individu, masyarakat dan bangsa di tengah-tengah era otonomi daerah,
era demokratisasi, era teknologi informasi dan kehidupan global. Akibatnya kualitas sumber daya
manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan relatif sangat rendah dan tertinggal dengan negaranegara tetangga (Sujarwo, 2006:2)
Pendidikan harus berani mengubah dirinya dengan hadirnya berbagai strategi pembelajaran
seperti:pembelajaran dalambentuk e-learning, penggunaan online tools (google, media sosial, mail list,
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youtube).Media pembelajaran seperti ini menjadi sebuah peluang bagi perkembangan pendidikan namun
sekaligus menjadi tantangan yang baru, baik bagi peserta didik maupun guru. Sistem pembelajaran yang
terbuka (open acces) bagi peserta didik melalui teknologi digital diperlukan sosial kontrol atau
pendampingan yang kuat dari orang tua dan guru. Sebaliknya guru harus secepatnya selalu berusaha
untuk mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya, ia harus terampil memanfaatkan information
communication technology (ICT). Ini sebuah keharusan yang dimiliki oleh guru, karena saat ini ia
menghadapi peserta didik yang hidup pada abad ke-21 (Halimah, 2017:21).
Uraian tersebut hendak menegaskan bahwa seorang guru harus mampu mengembangkan
keterampilannya dengan menggunakan media teknologi yang ada, karena peserta didik yang ia hadapi
sangat bersahabat dengan media digital. Saat ini peserta didik di tingkat sekolah adalah generasi digital
native. Anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital native, yaitu mereka yang sudah
mengenal media elektronik dan digital sejak lahir (Kemendikbud, 2016:9). Ada beberapa karakteristik
generasi digital native, yakni: kebebasan, menolak terkekang; ekspresif, tidak hanya reseptif; mencari,
bukan menunggu instruksi, interaktif, bukan komunikasi searah; bermain, bukan hanya bekerja; cepat,
tidak menunggu; unggah, bukan hanya unduh, dan berkolaborasi, tak hanya kompetisi.
Realitas yang terjadi dewasa ini kompetensi guru masih tergolong rendah khususnya dalam hal
penguasaan teknologi informasi. Di era disrupsi dan globalisasi sekarang salah satu masalah adalah
penguasaan teknologi informasi (TIK) oleh para guru masih terbatas, apalagi guru-guru yang tinggal di
pedesaan atau jauh dari pusat kota. Hal ini didukung oleh Trisdiono (2013) (dalam Daryanto & Karim,
2017:1) yang menegaskan bahwa memasuki abad 21 keadaan sumber daya manusia Indonesia tidak
kompetitif. Perkembangan dunia abad 21 ditandai dengan pemanfaatan teknolodi informasi dakn
komunikasi dalam segala segi kehidupan, termasuk dalam proses pembelajaran. Dunia kerja menuntut
perubahan kompetensi. Teknologi informasi sekarang ini jika dimanfaatkan dengan baik maka dapat
membantu dan mempermudah tugas-tugas guru di dalam menjalankan tuganya.Berdasarkan latar
belakang tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan dasar yakni:Strategi apa yang diperlukan agar guru
bisa bertahan menghadapi tantangan di era disrupsi?
METODE
Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan menggunakan
metode hermenutika. Adapun esensi utama yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang
beberapa kompetensi guru yang diperlukan di era disrupsi. Peneliti akan menganalisis perkembangan
sistem pendidikan di era disrupsi, dan memberikan interpreasi yang berguna pengembangan kompetensi
guru di era disrupsi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kompetensi Guru
Kompetensi dapat diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan
seseorang baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)
(dalam Wahyudi, 2012:26) kompetensi diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan unuk menentukan
atau memutuskan sesuatu. Sebaliknya, menurut Broke and Stone (dalam Wahyudi, 2012:134)
menegaskan kompetensi guru adalah sebagai “descriptive of qualitative nature of teacher behavior
appears to be entirely meaningful” (kompetensi guru merupakan gambar kualitatif tentang hakekat
perilaku guru yang penuh arti). Dari uraian itu Nampak jelas bahwa kompetensi guru merupakan
gambaran kemampuan, keterampilan dan perilaku guru yang harus dikuasai agar dapat menjalankan tugas
secara profesional. Sedangkan menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan
bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 8 yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional
dankompetensi sosial.
Pertama,kompetensi kepribadian. Kompetensi ini menyangkut kemampuan personal yang
mencerminkankepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, sehingga menjadi teladan bagi
peserta didik dan berakhlak mulia. Setiap guru tentunya memiliki pribadi masing-masing sesuai dengan
ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. Walaupun demikian seorang guru harus menampilkan kepribadian
yang baik, tidak saja ketika melaksanakan tugasnya di sekolah tetapi di luar sekolah pun guru harus
menampilkan kepribadian yang baik. Dalam arti itulah, kepribadian menjadi salah satu kompetensi
penting bagi seorang guru. Singkatnya, baik tidaknya citra seorang guru ditentukkan oleh
kepribadiannya.Kedua, kompetensi pedagogik, yang meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik
untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ketiga, kompetensi profesional.
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Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang
mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang
menaungi materinya, serta penguasaan terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya. Keempat,
kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul
secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik,
dan masyarakat sekitar (Wahyudi: 2012: 21-36)
Berdasarkan beberapa konsep tentang kompetensi guru, maka dapat disintesiskan bahwa guru
yang ideal adalah mereka yang memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial.
Empat kompetensi seperti yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut merupakan standar
kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Dengan kompetensi tersebut diharapkan guru dapat
melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik yang profesional, yaitu sebagai agen pembelajaran.
Kompetensi tersebut menjadi seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki,
dihayati, dikuasai dan diaktualisasi oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi
guru itulah yang memberikan gambaran tentang apa yang seyogianya dapat dilakukan seorang guru dalam
melaksanakan pekerjaannya, baik berupakan kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan.
Konsep Disrupsi
Disrupsi berasal dari bahasa Inggris yakni “disruption” yang berarti gangguan, kekacauan.
Dengan kata lain, disrupsi berarti perubahan yang mengganggu. Namun istilah ini memiliki arti ganda.
Konsep disrupsi pertama kali dipopulerkan oleh Clayton M. Christensen dalam teorinya tentang
distrutive innovation yang kemudian dipopulerkan dalam bukunya yang berjudul The Innovator’s
Dilemma (1997).Intinya Clayton Christensen menegaskan bahwa disrupsi menunjuk kepada inovasiinovasi yang menguntungkan bisnis baru, tetapi mengganggu incumbent.Dalam teori Christensen, para
pelaku (incumbent) sering meremehkan pendatang baru yang hadir sebagai alternatif kualitas lebih murah
dan lebih rendah. Di masa lalu, bisnis warisan dengan aman mengabaikan ―pengumpan bawah‖ ini.
Dalam siklus inovasi teknologi yang pesat saat ini, pendatang baru menarik basis pelanggan yang lebih
luas, dengan literasi dengan cepat, menerapkan perbaikan baru lebih cepat (karena mereka memiliki
infrastruktur investasi yang kurang berisiko). Mereka akhirnya melewati ambang batas di mana mereka
menghasilkan tidak hanya lebih murah, namun dalam beberapa hal solusi lebih baik atau lebih cepat
daripada incumbent. Pada titik kritis industri warisan runtuh, sama seperti Kodak dan industri film
menolak inovasi digital sampai terlambat.
Teori Disruptive Innovation menjelaskan fenomena dimana sebuah inovasi mengubah pasar atau
sektor yang mengarah pada kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keterjangkauan (simplicity,
convenience, accessibility, and affordability) di mana komplikasi (keruwetan) dan biaya tinggi di posisi
status quo. Awalnya, inovasi yang mengganggu terbentuk di (niche market) pasar terbatas yang tampak
tidak menarik atau tidak penting (inconsequential) bagi industri yang sudah eksis (industry incumbents),
namun akhirnya produk atau ide baru sepenuhnya meredifinisi industri.Christensen memperkenalkan
inovasi yang mengganggu sebagai bentuk gangguan oleh pendatang baru. Pendatang baru tersebut
berkompetisi dengan perusahaan incumbent yang sudah mapan. Dalam bukunya “The Innovator’s
Dilemma‖ ia menegaskan bahwa perusahaan dengan highly regulated procedures melakukan sustainable
innovation: mempertahankan sistem dan mutu, menjaga pasar. Pendatang baru melakukan disruptive
innovation: mulai dari apa yang diremehkan oleh incumbent seperti pasar baru, kualitas produk tinggi,
layanan efisien dan harga produk rendah(Latin American and Caribbean Competition Forum, 2016:15).

Gambar 1. Model Inovasi yang Mengganggu
Sumber: Latin American and Caribbean Competition Forum, 2016, hal. 5
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Penting untuk diingat bahwa disruption adalah kekuatan positif. Disruptive innovations bukanlah
teknologi terobosan yang membuat produk menjadi lebih baik; melainkan inovasi yang membuat produk
dan layanan lebih mudah diakses dan terjangkau, sehingga membuat mereka tersedia untuk populasi yang
jauh lebih besar (Clayton M. Christensen:http:// kumpulanstudi-aspirasi.com/ekonomi/prof- clayton-mchristensen-disruptive-innovation/).Hal itu nampak jelas pada fenomena ojek online yang menggantikan
ojek konvensional, teknologi booking hotel secara online yang menggantikan booking secara
konvensional.
Selanjutnya, Francis Fukuyama memahami disrupsi dalam konteks gangguan terhadap tata
sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat-informasi (information society).Ia memahami disrupsi dalam
perspektif sosial. Dalam bukunya ―The Great Disruption” (1999) ia menegaskan bahwa teknologi
informasi mengubah relasi antar-manusia di pasar juga relasi-relasi sosial. Konsekuensinya timbul
gangguan (disrupsi) terhadap tertib dan nilai sosial seperti kejahatan, kehidupan keluarga (perceraian,
unwanted children, single parent). Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah disrupsi tersebut maka
manusia harus kembali kepada kodratnya sebagai manusia untuk mengorganisasi diri.
Kedua konsep disrupsi yang dimengerti oleh Christensen dan Francis Fukuyama, maka dapat
disintesiskan bahwa mereka memiliki konteks yang sama ketika memahami konsep disrupsi (akhir 1990an) ketika teknologi informasi mencapai kemajuan definitif dan secara radikal mempengaruhi relasi antar
manusia. Hal ini nampak pada kenyataan seperti global village (Mcluhan), e-commerce mulai
berkembang melalui komunikasi, transaksi mengalami transformasi yang belum pernah ada.
Dalam perspektif pendidikan, Christensen memberikan inspirasi bahwa jaringan, relasi, dan
pelayanan kebutuhan peserta didik sangat penting. Oleh karena itu, maka perlu dipikirkan kembali tata
kelola pendidikan (sekolah) dan selalu fokus pada layanan kepada kebutuhan siswa. Christensen
menyerukan bahwa jika ingin bertahan dalam era teknologi informasidan banyaknya pendatang baru,
maka pikirkan dan tata kembali dasar-dasar, nilai, dan cara mengelola sekolah. Selanjutnya, Fukuyama
mengingatkan orang tentang nilai-nilai hakiki manusiawi, semangat, dan misi pendidikan yang mulai
melemah dengan meningkatkan pendidikan yang berorientasi pada nilai dan soft skills.
Disrupsi dalam Pendidikan
1. Pendatang Baru dalam Pendidikan
Christensen sebelumnya sudah menegaskan bahwa disrupsi telah memunculkan pendatang
baru yang berkompetisi dengan incumbent yang sudah mapan. Pendatang baru tersebut menawarkan
pelayanan yang efisien, produksi tinggi, dan kualitas yang selama ini diremehkan oleh incumbent.
Hal yang sama terjadi dalam dunia pendidikan di mana produk disrupsi sungguh melahirkan
pendatang baru. Ia mulai merubah pola sistem pendidikan dasar yang sudah lama mengakar. Hal itu
bisa terlihat dari pergeseran fungsi guru sekolah dasar sebagai pengajar utama di kelas.
Fenomena disrupsi mulai mempertanyakan posisi guru sebagai sumber pengetahuan dan
informasi. Era disrupsi menegaskan bahwa gurutidak mungkin mampu bersaing dengan mesin
sebagai hasil teknologi (internet) dalam hal melaksanaan pekerjaan hafalan, hitungan hingga
pencarian sumber informasi. Teknologi jauh lebih cerdas, berpengetahuan dan efektif dibandingkan
dengan guru, karena pendatang baru tidak pernah lelah melaksanakan tugasnya. Konsekuensinya,
pendatang baru tersebut mulai menggeser fungsi guru lebih pada mengajarkan nilai-nilai etika,
budaya, kebijaksanaan, pengalaman hingga empati sosial yang tidak dapat diajarkan oleh mesin atau
hasil teknologi.
2. Keterkejutan
Hadirnya produk disrupsi cenderung memberikan kejutan kepada tenaga pendidikdi
Indonesia khususnya guru yang termasuk dalam generasi imigran digital,berarti individu yang lahir
sebelum munculnya teknologi digital (Kemendikbud, 2016:10).Internet, handphone, situs jejaring
sosial dan berbagai macam aplikasi pendidikandapat mempermudah siswa untuk menghitung dan
belajar sendiri, sehingga padaakhirnya berlahan-lahan mendobrak fungsi guru di sekolah.
Pemerintah dan pihak sekolah (guru) dituntut untuk cepat menyesuaikan perkembangan pendidikan
sekarang ini. Apabila gurutidak mengantisipasi realitas ini, maka kelak akan banyak lulusan yang
tidak punya keterampilan bersaing dengan dunia industri.Para pendidik di Indonesia secepatnya
menyesuaikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada,karena kemajuan IPTEK telah
menerobos kehidupan anak-anak di sekolah.
3. Digitalisasi
Perkembangan teknologi digital sangat mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia.
Lahirnya aplikasi teknologi seperti Uber atau Gojek juga menginspirasi lahirnya aplikasi sejenisnya
dalam bidang pendidikan. Misalnya, Massive Open Online Course (MOOC) dan Artificial
Intelligence (AI). MOOC adalah inovasi pembelajaran daring yang dirancang terbuka, dapat saling
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berbagi, saling terhubung dan berjejaring satu sama lain. Prinsip ini menandai dimulainya
demokratisasi pengetahuan yang menciptakan kesempatan manusia untuk memanfaatkan dunia
teknologi dengan produktif. Sedangkan AI adalah mesin kecerdasan buatan yang dirancang untuk
melakukan pekerjaan yang spesifik dalam membantu keseharian manusia. Di bidang pendidikan, AI
akan membantu pembelajaran yang bersifat individual. AI mampu melakukan pencarian informasi
yang diinginkan sekaligus menyajikannya dengan cepat, akurat, dan interaktif. Baik MOOC maupun
AI akan mengacak-acak metode pendidikan lama. Perkembangan teknologi komunikasi dapat
menyebabkan masyarakat kian gampang mendapatkan informasi (Mayling Oey-Gardiner, dkk,
2017:2).
Evolusi pembelajaran yang ditawarkan oleh MOOC dan AI akan memunculkan pertanyaan
kritis, "Masih relevankah peran guru ke depan?"Saat ini proses pembelajaran tidak hanya berkutat di
dalam kelas, tetapi juga menggunakan media digital, online, dan telekonferensi. Namun, pendidikan
juga harus waspada agar mampu membendung efek negatif dari perkembangan IPTEK. Menyikapi
hal tersebut, guru sebagai aktor utama pendidikan tidak boleh tutup mata. Ia harus lebih pintar dan
cerdas dibandingkan murid-murdinya dalam menyikapi perkembangan teknologi yang semakin
pesat. Jangan sampai seorang guru memiliki penyakit TBC (tidak bisa computer), mengingat anak
didik lebih akrab dengan dunia teknologi dan komunikasi. Keterbelakangan guru dalam dunia
IPTEK akan menjadi bumerang yang akan memengaruhi profesionalitas keguruannya.
Biaya Pendidikan yang murah
Hasil disrupsi mempengaruhi biaya pendidikan yang sangat murah. Misalnya, melalui
internet siswa dan guru dapat memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan kapan dan dimana
pun mereka berada. Tanpa membeli buku di toko, masyarakat bisa langsung mengakses dan
mendownload berbagai macam informasidan ilmu pengetahuan. Bahkan, lewat komunikasi sistem
online ada begitu banyak tawaran beasiswa untuk studi lanjut ke tingkat yang lebih tinggi, yakni S1,
S2 dan S3.Sistem akses yang terbuka membuat biaya pendidikan menjadi terjangkau, murah, dan
cepat diperoleh.
Mengancam Regulasi Pendidikan
Pendidikan di Indonesia sangat sarat dengan aturan dan perundang-undangan yang ketat dan
kaku. Misalnya, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat berbagai
macam ketentuan atau standar pendidikan yang ada di Indonesia. Aturan acap ketinggalan dari
inovasi. Tapi dalam disrupsi, inovasi harus memaksa regulasi mengikuti mereka, seperti Uber atau
Go-Jek. Hal yang serupa pula dalam bidang pendidikan pemerintah perlu merevisi segala peraturan
dan undang-undang pendidikan dengan menyesuaikan perkembangan dunia pendidikan dewasa ini.
Pemerintah secepatnya membuat reformasi pendidikan (revolusi pendidikan) yang selama ini dinilai
cenderung bersifat indoktrinatif, dogmatis, dan birokratis. Karakteristik pendidikan seperti itu tidak
sesuai dengan jiwa dan esensi pendidikan di era teknologi informasi dan komunikasi saat ini.

Strategi Pengembangan Kompetensi Guru di Era Disrupsi
Untuk mengatasi berbagai pergeseran orientasi pendidikan di era disrupsi, maka diperlukan
strategi pengembangan kompetensi guru, antara lain:
1. Pentingnya Kreativitas dan Inovasi Guru
Secara sederhana inovasi berarti pembaharuan (novusbahasa Latin artinya baru). Inovasi
adalah suatu perubahan yang baru menuju kearah perbaikan atau berbeda dari yang sebelumnya.
Jadi inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal
yang baru dari hasil seseorang atau kelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil inverse
(penemuan baru) atau hasil temuan orang (discovery) yang digunakan untuk mencapai tujuan
pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan.
Di era disrupsi, seorang guru bisa melakukan reshape (membentuk kembali)lewat cara atau
strategi pembelajaran yang selama ini ia lakukan sambil mengembangkan apa yang sudah ada,
atau menciptakan(create)sesuatu yang baru. Ia juga memiliki pilihan untuk melakukan keduanya.
Ketika ia memutuskan untuk reshape, maka ia bisa melakukan inovasi dari produk atau layanan
pendidikan yang sudah sudah dimiliki. Sedangkan jika ia ingin membuat yang baru (unsur
kreativitas), ia harus berani memiliki inovasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Kreativitas berarti guru punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak
dilakukan oleh orang lain.
Implikasi dimensi inovasi bagi seorang guru adalah ketika ia mengubah cara mengajar,
meninggalkan cara-cara lama serta fleksibel dalam memahami hal-hal baru dengan lebih cepat.
Teknologi digital dapat membantu guru belajar lebih cepat dan lebih efektif untuk berubah dan
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berkembang. Hal ini sangat penting demi meningkatkan dan mendorong kreativitas peserta didiknya
agar mereka mampu mengoptimalkan bakat dan kreativitas mereka sehingga bermanfaat bagi
perkembangan pengetahuan, bakat dan solfskill.
Guru abad ke 21 diharapkan mampu mendidik siswa sesuai dengan zamannya. Halimah
(2017: 22) menegaskan bahwa siswa saat ini sangat menginginkan lingkungan belajar di mana
mereka dapat menggunakan teknologi untuk mengeksplorasi konten digital (misalnya e-learning,
sumber belajar secara online), berkomunikasi dengan rekan-rekan dan guru mereka, berkolaborasi
dengan orang lain di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, Jamal (2016:83) menegaskan bahwa
guru yang punya semangat inovatif sangat disenangi bahkan kedatangannya di kelas sangat
dinantikan oleh siswa. Sebaliknya guru yang kurang inovatif dan tidak dapat mengemas mata
pelajaran menjadi menu yang menarik akan selalu membuat muridnya terbebani, dan kehadirannya
dibenci oleh siswa. Singkatnya, kreativitas dan semangat inovatif menjadi hal yang sangat penting
bagi seorang guru demi pengembangan pembelajaran di kelas.
Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran
Teknologi informasi dan komunikasi sangat penting bagi peningkatan pendidikan. Murhaini
(2016:ix) menegaskan ―menjadi guru atau pendidik profesional bukan persoalan mudah. Selain ia
harus memiliki kreativitas, jiwa inovasi, dan prestasi yang meyakinkan, guru profesional juga
senantiasa adaptif dengan perkembangan informasi dan kemajuan teknologi komunikasi. Teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) diletakkan dalam koridor kepentingan penguatan dan kemenarikan
pembelajaran, memudahkan pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran yang berkualitas.‖
Dengan demikian menjadi jelas bahwa guru abad 21 selalu berusaha mengikuti perkembangan lewat
terampil memanfaatkan TIK untuk kepentingan pengembangan diri dan strategi pembelajaran.
Untuk itu, guru diharapkan aktif dan kreatif menggunakan TIK di kelas. Keterlibatan secara aktif
dengan media digital dapat memperkaya dan memperkuat pemahamannya tentang konten dan
bagaimana cara membelajarkannya. Dalam arti itu, guru mampu mendesain cara-cara belajar dalam
perspektif baru untuk menghantar peserta didik belajar memperoleh berbagai pengetahuan.
Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang guru. Ia mampu mengintegrasikan
TIK dengan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, syarat yang harus dimiliki adalah pengetahuan
tentang teknologi, pengetahuan tentang pedagogik dan pengetahuan tentang konten. Ketiga hal ini
menjadi pengetahuan dasar bagi guru dalam mengintegrasikan TIK dengan pembelajaran.
Konsekuensinya, jika guru mampu mengintegrasikan TIK ke dalam proses pembelajaran, maka
motivasi belajar peserta didik akan meningkat.
Ada begitu banyak media digital atau produk-produk TIK yang dapat diintegrasikan dalam
pembelajaran di kelas. Beberapa bentuk pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi dalam
menyiapkan pembelajaran era disrupsi adalah pemanfaatan Massive Open Online Course (MOOC),
Artificial Intelligence (AI), pembelajaran berbasis video game, pemanfaatan e-learning baik itu
menggunakan LMS (learning management system) atau aplikasi pembelajaran lainnya, pemanfaatan
mobile learning sebagai media pembelajaran, tools google, e-book, youtube, internet dan aplikasiaplikasi pendidikannya lainnya (Daryanto & Karim, 2017:2). Kemampuan guru dalam
mengintegrasikan produk TIK dalam proses pembelajaran menjadi strategi pengembangan
kompetensi guru dalam bidang pedagogik yakni guru harus mampu memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
Kemampuan Berkomunikasi yang baik
Salah satu kemampuan yang dituntut kepada seorang pendidik adalah komunikasi yang baik
dan efektif. Sobon (2018) menegaskan bahwa ―guru yang ideal tidak cukup dengan memiliki
kemampuan pengetahuan tentang berbagai materi yang diajarkan, tetapi membutuhkan kemampuan
komunikasi yang baik (good communicator). Komunikasi yang baik tidak berarti selalu aktif dalam
berbicara, beretorika, atau memberikan berbagai argumen menarik dan masuk akal sehingga dapat
dikagumi atau dipuji orang. Seorang guru mestinya mampu menciptakan kelasnya dengan tenang,
kondusif dan harmoni tanpa banyak bicara (the teacher will not talk too much).‖ Artinya, tersenyum,
tertawa, ramah, empati, berpenampilan menarik, menggunakan bahasa tubuh yang luwes, sering dan
bisa mendengarkan pendapat siswa atau berjanda juga bagian dari komunikasi yang baik. Dengan
demikian, guru tidak seharusnya menjadi penguasa di kelas yang selalu mendominasi saat
menjelaskan materi ajar dalam proses belajar mengajar, melainkan guru berusaha menjadi sahabat
siswa yang sedang berbagi ilmu dan pengalaman.
Komunikasi yang baik akan mungkin tercipta jika terjadi interaksi yang baik antara guru dan
murid. Komunikasi tersebut ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengenal dan memahami
karakteristik peserta didik. selanjutnya, Sobon (2017:190) mengemukakan bahwa ―guru juga
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sesering mungkin berkomunikasi secara pribadi dengan siswanya, dan gunakan nama mereka
sesering mungkin. Dengan cara ini, guru akan lebih mudah menyentuh hati dan perasaan, peserta
didik dan dicintai oleh peserta didik. Lewat sapaan nama, peserta didik merasa dikenal, dihargai dan
diterima sebagai seorang anak yang sesungguhnya.‖Di sinilah pentingnya guru berkomunikasi
dengan murid, menyapa, menanyakan kondisinya, capek, lemas, atau tetap semangat. Lebih jelas
Jamal (2016:88-89) menyatakan ―ketika guru bertanya, murid akan merasa diperhatikan sehingga
guru dianggap bagian darinya. Aspek penerimaan (acceptability) guru menjadi faktor penting bagi
kelancaran kegiatan belajar mengajar di kelas.‖ Oleh karena itu, murid akan merasa sangat senang
bila disapa gurunya. Ia juga kagum kepada guru semacam ini. Hal ini akan menjadi mungkin terjadi,
jika guru sangat mengenal peserta didiknya. Ada keakraban, perasaan saling mengasihi dan
menyayangi satu sama lain.
Penegasan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sardiman (2016:142) bahwa ―guru
harus mengenal diri siswanya. Bukan saja mengenal sifat dan kebutuhannya secara umum sebagai
sebuah kategori, bukan saja mengenal jenis minat dan kemampuan, serta cara dangaya belajarnya,
tetapi juga mengetahui secara khusus sifat, bakat atau pembawaan, minat, kebutuhan, pribadi serta
aspirasi masing-masing anak didiknya.‖ Untuk lebih jelas De La Salle menegaskan “the teacher
know each pupil and do everything possible to preprare them for lif e….the teacher by truly
understanding and acknowledgeing the uniqueness of each student. It is important that a teacher
individualize communications as often possible. As mentioned earlier, use the student‟s name as
often as possible.‖ (Seebach, dkk, 2015:11).Berdasarkan beberapa penegasan tersebut dapat
disintesiskan bahwa interaksi yang baik antara guru dan siswa dapat membantu terciptanya sebuah
komunikasi yang baik. Makna komunikasi akan tercapai lewat perjumpaan kongkrit antara guru dan
siswa.Proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila terjadi interaksi dan interelasi antara
guru dengan siswa. Interaksi muncul ketika siswa memahami apa yang disampaikan guru dalam
kegiatan pembelajaran.
Menurut Sobon & Mangundap (2017:385), ―kemampuan komunikasi seorang guru terlihat
kata atau bahasa yang digunakan di kelas. Guru perlu menggunakan bahasa yang sederhanasehingga
mudah dimengerti oleh peserta didik. Bahasa yang digunakan sesuai dengan usia dan perkembangan
mereka.‖ Misalnya dalam proses pembelajaran, guru menggunakan bahasa yang baik dan benar.
Seringkali banyak siswa tidak dapat mengerjakan soal ujian bukan karena materi soal itu sulit, tetapi
bahasa soal itu yang sulit dipahami.Bahkan sesulit apapun materi yang akan diberikan, namun jika
guru menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana maka siswa akan mudah mengerti. Siswa
akan menjadi lebih cerdas karena guru menggunakan bahasa dengan cerdas pula.Mitchell (1995)
(dalam Wahyudi: 2012:90) mengemukakan ―apabila segala sesuatu dikomunikasikan dengan baik,
maka kondisi yang dihadapi dapat teratasi dengan baik.‖Kemampuan guru dalam berkomunikasi
merupakan salah satu indikator penting dalam kompetensi sosial yakni menyangkut kemampuan
berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, kepala sekolah, pengawas,
orang tua murid dan masyarakat sekitar. Sebalik menurut Mudlofir (2012:171-1720 ―untuk dapat
membangun relasi dengan pihak lain, guru harus mampu berkomunikasi secara efektif, karena
komunikasi pada hakekatnya cara menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan
dengan media tertentu sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami secara mudah.‖Komunikasi
yang baik itu bisa terjadi baik secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
4.

Kemampuan Kerja Sama
Sebagai makhluk sosial, guru tidak bisa dipisahkan dengan orang lain. Kehadirannya akan
semakin bermakna lewat kebersamaan dan kerja sama dengan sesama. Kompetensi guru akan
meningkat jika ia selalu bekerja sama baik dengan peserta didik, pimpinan sekolah, sesama guru
maupun masyarakat. Misalnya, materi ajar akan bermakna dan bermanfaat, jika guru selalu
berkolaborasi dengan peserta didiknya. Keterbukaan akan kerja sama dengan peserta didik
memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar sesuai dengan cara dan gaya belajar mereka
masing-masing dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas proses belajar yang mereka
lakukan. Menurut Ahkmad (2014:34-44)―kerja sama merupakan karakter penting yang harus
dibangun bagi peserta didik agar dapat meraih keberhasilan baik di sekolah maupun setelah
lulus.‖Dengan demikian, guru hadir sebagai fasilitator yang membantu peserta ketika menemukan
kesulitan dalam proses belajar. Dengan kerja sama antara guru dan siswa menyebabkan terjadinya
pertukaran informasi dan pengalaman demi penemuan pengetahuan yang sejati.
Guru yang ideal juga adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan
orang tua, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama.Ia senantiasa
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menjalani hubungan kerja sama dan interaksi yang baik dengan orang tua dalam rangka
menciptakan kondisi belajar yang sehat bagi para murid.Kerja sama tersebut dapat menghasilkan
makna informasi tentang situasi dan kondisi setiap murid sehingga dapat meningkatkan aktivitas
belajar murid baik di sekolah maupun di rumah. Kemampuan kerja sama guru dengan orang tua
menjadi pintu masuk bagi penyelesaian masalah efektif demi pemenuhan kebutuhan anak.
Mengintegrasikan Pembelajaran dengan Kehidupan nyata
Salah satu kompetensi yang dimiliki oleh guru adalah kemampuan mengintegrasikan materi
pembelajaran dengan kehidupan kongrit peserta didik. Pembelajaran tidak akan bermakna, jika tidak
memberi dampak terhadap kehidupan peserta didik di luar sekolah. Ia mampu menghubungkan
materi-materi ajar dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Oleh karena itu, Menurut Daryanto &
Karim (2017:11) ―guru berusaha mengembangkan metode pembelajaran yang memungkingan
mereka terhubung dengan dunia nyata (real life). Ia membantu mereka agar dapat menemukan nilai,
makna dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya serta dapat mengaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari.‖Untuk lebih jelas Sobon dan Mangundap (2017:385) menegaskan―semua
mata pelajaran yang diajarkan perlu didesain sedemikian rupa, sehingga apa yang diajarkan
sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya oleh peserta didik. Dengan kata lain, apa yang diajarkan
dapat mendorong dan menyentuh hati mereka. Misalnya dalam pelajaran agama, PKN atau moral,
guru perlu memberikan dan mengajarkan nilai-nilai kebenaran.‖
Salah satu strategi dalam mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta
didik lewat kegiatan praktek ke lapangan atau ke laboratorium. Misalnya, jika materinya tentang
biologi, siswa sedapat mungkin diajak meneliti tumbuh-tumbuhan kemudian diminta menyampaikan
hasil penelitiannya di depan kelas, lalu melaporkanya secara tertulis dengan dibantu oleh guru dan
teman-temannya. Metode seperti ini membuat ilmu pengetahuan anak berkembang. Guru melatih
anak-anak untuk menerapkan ilmu yang dipelajari. Di sinilah siswa akan mengevaluasi
pemahamannya terhadap materi yang diajarkan. Strategi pembelajaran guru seperti ini akan
membuat siswa senang dan bahagia karena apa yang mereka pelajari sangat menyentuh hati mereka
(Jamar, 2016:91-92).
Lifelong Learner
Guru perlu menyadari bahwa dirinya adalah seorang pembelajar seumur hidup (lifelong
learner). Ia memiliki prinsip bahwa belajar itu bukan pertama-tama untuk mendapat pengetahuan
saja melainkan untuk hidup (non scholae sed vitae discimus, artinya kita belajar bukan untuk
sekolah tapi untuk hidup). Ada juga ungkapan bijak yang mengatakan “Never stop learning because
life never stops teaching”. Semangat untuk selalu belajar ini didorong dan diinspirasikan kepada
guru dalam rangka memaknai realitas kehidupan yang ada. Penegasan ini sejalan dengan apa yang
diungkapkan oleh Hasibullah (2015:64), yakni ―pendidikan seumur hidup (lifelong education)
adalah proses kontinu pendidikan yang berlangsung semenjak lahir hingga meninggal dunia, baik itu
secara formal, informal maupun nonformal, baik yang terjadi dalam keluarga, sekolah, pekerjaan
ataupun masyarakat.‖ Hal ini menjadi sangat jelas bahwa segala aktivitas pembelajaran yang
dilakukan oleh guru terjadi secara terus menerus dengan tujuan mengembangkan pengetahuan,
keterampilan dan kompetensinya.
Semangat inilah yang terus dihayati oleh seorang guru, karena ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK), masyarakat, serta dunia pada umumnya bergerak sangat cepat dan dinamis
sehingga membutuhkan tenaga pendidik yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.
Sehubungan dengan hal tersebut, Saidah (2016:255-256) menegaskan bahwa ―untuk mengimbangi
dan mengadaptasi dunia di era digital ini, maka guru perlu terus-menerus belajar, meningkatkan
keahlian (skill) serta mengembangkan kepribadiannya sepanjang hidup. Dengan kata lain,
pendidikan seumur hidup diharapkan mampu meningkatkan kualias hidup, memperbesar pemenuhan diri, melepaskan individu dari kebodohan, kemiskinan dan eksploitasi.‖

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Di era disrupsi, digital dan perkembangan pendidikan yang sangat pesat mendorong guru untuk
terus meningkatkan kompetensinya. Hadirnya produk-produk disrupsi dalam bidang pendidikan seperti
media, teknologi informasi dan komunikasi, internet dan aplikasi-aplikasi pendidikan menuntut
kompetensi yang kuat seorang guru. Beberapa kompetensi guru yang diperlukan untuk bisa bertahan di
era disrupsi saat ini adalah: memiliki kreativitas dan inovasi, terampil dalam mengunakanteknologi
informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran, kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan
kerjasama, kemampuan untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik, dan

395

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

kesadaran akan identitas guruyang adalah lifelong learner. Apabila guru bisa bertahan menghadapi
tantangan pendidikan di era disrupsi, maka ia harus berani mengembangkan diri dan terus berinovasi
menjadi guru yang profesional, menerima produk-produk disrupsi sebagai kesempatan untuk belajar dan
peluang untuk pengembangan kompetensinya.
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ABSTRAK
Kurikulum memegang peran penting bagi keberhasilan sebuah pendidikan. Kurikulum harus sesuai
dengan kebutuhan peserta didiknya, meningkatkan potensi, kemampuan, bakat, minat peserta didik agar
mampu responsif terhadap perubahan sosial serta dapat melestarikan kebudayaan dan nilai-nilai moral
yang ada di masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, arah dan tujuan kurikulum pendidikan akan
mengalami pergeseran dan perubahan seiring dengan dinamika perubahan sosial. Melalui metode
studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang
ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum merupakan proses merencanakan,
menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan dengan hasil penialaian terhadap kurikulum
yang telah berlaku. Kurikulum dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan
ilmu pengetahuan, dinamika sosial masyarakat, serta mampu mengakomodasi keberagaman keperluan
dan kemajuan teknologi. Adapun peran guru dalam pengembangan kurikulum dapat dinyatakan sebagai
implementer, adapter, developer, dan researcher. Guru memiliki peran strategis untuk pengembangan
kurikulum yang sukses dan bermakna.
Kata Kunci: pengembangan kurikulum, peran guru.
PENDAHULUAN
Kurikulum merupakan sebuah rancangan pendidikan yang memiliki posisi strategis untuk
mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum
merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan pendidikan sebuah bangsa (Bahri, 2011). Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal satu poin 19 yang
mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, kurikulum sebagai implementasi, merupakan realisasi
dari pedoman tersebut dalam bentuk aktualisasi seluruh pengalaman belajar siswa dalam kegiatan
pembelajaran.
Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses permbelajaran.
Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan
supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing
anaknya belajar dirumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan
bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan disekolah. Bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi
sebagai suatu pedoman belajar (Hernawan dan Susilana, 2008).
Kurikulum secara normatif harus sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya sehingga dapat
meningkatkan potensi, kemampuan, bakat, minat peserta didik serta dapat melestarikan kebudayaan dan
nilai-nilai moral serta budaya yang ada di masyarakat. Kurikulum secara normatif harus sesuai dengan
kebutuhan peserta didiknya, meningkatkan potensi, kemampuan, bakat, minat peserta didik agar mampu
responsif terhadap perubahan sosial serta dapat melestarikan kebudayaan dan nilai-nilai moral yang ada di
masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, arah dan tujuan kurikulum pendidikan akan mengalami
pergeseran dan perubahan seiring dengan dinamika perubahan sosial karena sifatnya feksibel dan
futuristik (Bahri, 2011).
Dari masa ke masa, muatan pendidikan terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, yang semakin maju. Oleh karena itu, perubahan kurikulum
menjadi sebuah keniscayaan dan sesuatu yang perlu dilakukan (Alawiyah, 2013). Perkembangan dan
perubahan kurikulum diperlukan untuk mengimbangi berbagai perkembangan di masyarakat yang sangat
cepat. Rizali, Sidi, dkk (2009) mengungkapkan perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan adalah
sebuah keniscayaan, bila tidak berubah berarti kita semakin tertinggal. Karenanya, apabila kurikulum
tidak berubah dan terus menggunakan kurikulum lama maka pendidikan hanya akan menghasilkan
lulusan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat (Alawiyah, 2013).
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Pengembangan kurikulum dapat menjadi tantangan, oleh karena itu keterlibatan semua pemangku
kepentingan, terutama individu yang terlibat langsung dalam pengajaran siswa, merupakan bagian penting
dalam pengembangan kurikulum dan revisi yang berhasil (Johnson, 2001). Berdasarkan pemaparan
tersebut, tulisan ini akan membahas tentang pengembangan kurikulum dan peran guru dalam
pengembangan kurikulum.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk
mendeskripsikan tentang pengembangan kurikulum dan peran guru di dalamnya (Arikunto, 2013). Jenis
penelitian adalah studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau
permasalahan yang ditemukan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang
diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis
interaktif yang terdiri atas data collection, data display, data reduction, and conclussions: drawing/
verifying (Miles & Huberman, 1984; 1994).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan Kurikulum
Kurikulum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang
dicetuskan dan ditetapkan oleh sekolah secara dinamis dan progresif. Hal ini berarti, bahwa kurikulum
harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta masyarakat yang sedang membangun (Subandiyah, 1993). Kurikulum sebagai
variabel yang mempengaruhi sistem pendidikan, kurikulum harus dapat mengikuti perkembangan di
masyarakat. Kurikulum harus komprehenshif dan responsif terhadap dinamika sosial, relevan, tidak
overload, dan mampu mengakomodasi keberagaman keperluan dan kemajuan teknologi. Karenanya,
perubahan kurikulum menjadi sebuah hal yang wajar (Nurhadi dalam Kusnandar, 2007)
Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang
dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai
sampai mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa (Hamalik, 2008). Sementara itu,
Ahmad dan kawan-kawan (1998) mengatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu proses
merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan dengan hasil penialaian
terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih
baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilakan kurikulum baru
melalui langkah-langkah penyususnan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selamaperiode
waktu tertentu.
Mekanisme pengembangan kurikulum harus melalui beberapa tahapan. Berikut ini adalah
beberapa tahapan pengembangan kurikulum menurut Hamalik (2006).
Tahap 1: Studi kelayakan dan kebutuhan. Pengembangan kurikulum melakukan kegiatan
analisis kebutuhan program dan merumuskan dasar-dasar pertimbangan bagi pengembangan kurikulum
tersebut. Untuk itu sipengembang perlu melakukan studi dokumentasi dan/studi lapangan.
Tahap 2: Penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Konsep awal ini dirumuskan
berdasarkan rumusan kemampuan, selanjutnya merumuskan tujuan, isi, strategi pembelajaran sesuai
dengan pola kurikulum sistematik.
Tahap 3: Pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Penyusunan rencana ini
mencakup penyusunan silabus, pengembangan bahan pelajaran dan sumber-sumber material lainnya.
Tahap 4: Pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Pengujian kurikulum di lapangan
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kehandalannya, kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilannya,
hambatan dan masalah-masalah yang timbul dan faktor-faktor pendukung yang tersedia, dan lain-lain
yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum.
Tahap 5: Pelaksanaan kurikulum. Ada dua kegiatan yang perlu dilakukan, ialah: (1) Kegiatan
desiminasi, yakni pelaksanaan kurikulum dalam lingkup sampel yang lebih luas, dan (2) Pelaksanaan
kurikulum secara menyeluruh yang mencakup semua satuan pendidikan pada jenjang yang sama.
Tahap 6: Pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Selama pelaksanaan kurikulum
perlu dilakukan penilaian dan pemantauan yang berkenaan dengan desain kurikulum dan hasil
pelaksanaan kurikulum serta dampaknya.
Tahap 7: Pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Berdasarkan penilaian dan pemantauan
kurikulum diperoleh data dan informasi yang akurat, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan
untuk melakukan perbaikan pada kurikulum tersebut bila diperlukan, atau melakukan penyesuaian
kurikulum dengan keadaan. Perbaikan dilakukan terhadap beberapa aspek dalam kurikulum tersebut.
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Dalam prosedur pengembangan kurikulum dapat diidentifikasi tiga tahapan, yakni tahapan
merencanakan, melaksanakan dan menilai. Pelaksanaan kurikulum tidak boleh berjalan tanpa kontrol,
untuk itu pengontrolan harus dilakukan dengan seksama. Pelaksanaan kurikulum yang lepas kontrol akan
mengakibatkan tidak berjalannya kurikulum yang dibuat dengan semestinya. Pengembangan kurikulum
mempunyai mekanisme, yaitu berupa tahapan-tahapan dari mulai studi pendahuluan hingga akhirnya
penilaian tentang keberhasilan kurikulum maupun perbaikan-perbaikan atau penyesuaian-penyesuaian
yang harus dilakukan. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam prosedur pengembangan kurikulum.
Satu dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung. Jika ada faktor tertentu yang tidak
disertakan maka jalannya pelaksanaan kurikulum akan terganggu.
Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum
Sumber Daya Manusia (SDM) pengembangan kurikulum adalah kemampuan terpadu dari
daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh setiap pengembang kurikulum dari tingkat pusat
sampai tingkat daerah. Sumber daya manusia tersebut terdiri atas berbagai pakar ilmu pendidikan,
administrator pendidikan, guru, ilmuwan, orang tua, siswa, dan tokoh masyarakat. Unsur ketenagaan
tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tenaga professional dan tenaga dari masyarakat.
Tenaga professional meliputi tenaga kependidikan guru, tenaga kependidikan non-guru dan
organisasi professional.
Adapun tenaga dari masyarakat meliputi tokoh masyarakat, orang tua, komite sekolah atau
dewan sekolah, pihak industry dan bisnis, lembaga sosial masyarakat, instansi pemerintah atau
departemen dan non-departemen, serta unsur-unsur masyarakat yang berkepentingan terhadap
pendidikan. Dalam proses pengembangan kurikulum, keterlibatan unsur-unsur ketenagaan tersebut
sangat penting, karena keberhasilan suatu system dan tujuan pendidikan merupakan tanggung jawab
bersama pada semua tahapan kurikulum (Patimah, 2016).
Guru menempati peran yang penting dalam pengembangan kurikulum, karena seorang
guru, dialah orang yang paling mengerti dan mengetahui situasi dan kondisi hasil belajar peserta
didiknya serta bertanggung jawab penuh di dalamnya. Agar pengembangan kurikulum menjadi efektif
dan sekolah menjadi sukses, guru harus dilibatkan dalam proses pembangunan (Alsubaie, 2016).
Teachers should be involved in curriculum development. For example, teacher’s opinions and ideas
should be incorporated into the curriculum for development. On the other hand, the curriculum
development team has to consider the teacher as part of the environment that affects curriculum
(Carl, 2009). Selanjutnya, Print dalam Patimah (2016) mengemukakan peran guru dalam pengembangan
kurikulum adalah sebagai berikut:
1. Implementer
Sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah
ada. Di sini guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak
memiliki kesempatan baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target
kurikulum. Peran guru hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Peran ini
pernah dilaksanakan di Indonesia yaitu sebelum reformasi, yaitu guru sebagai implementator
kebijakan kurikulum yang disusun secara terpusat, dituangkan dalam Garis-Garis Besar
Program Pengajaran (GBPP). Dalam GBPP yang berbentuk matrik telah ditentukan dari
mulai tujuan yang harus dicapai, materi pelajaran yang harus disampaikan, cara yang harus
dilakukan, hingga alokasi waktu pelaksanaan.
Dalam pengembangan kurikulum guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya
bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Kurikulum
bersifat seragam, sehingga apa yang dilakukan guru di Indonesia bagian timur sama
dengan apa yang dilakukan guru di Indonesia bagian barat. Dengan terbatasnya peran guru di
sini, maka kreatifitas guru dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran tidak
berkembang. Guru tidak ada motivasi untuk melakukan berbagai pembaruan. Mengajar mereka
anggap sebagai tugas rutin dan keseharian, dan bukan sebagai tugas profesional.
2. Adapter
Pada peran ini, guru memiliki peran lebih dari sekedar pelaksana kurikulum,
tetapi sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan dan kebutuhan siswa dan
kebutuhan daerah. Guru diberikan kewenangan untuk mnyesuaikan kurikuum dengan
kebutuhan daerah ataupun karakteristik sekolah. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) yang sekarang dikembangkan di Indonesia, terdapat peran guru dalam
fase ini, yaitu bahwa para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar
minimal yang harus dicapai, bagaimana implementasinya, kapan waktunya, dan hal-hal
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teknis lainnya ditentukan oeh guru. Dengan demikian peran guru sebagai adapter lebih
luas dibandingkan dengan peran sebagai implementer.
3. Developer
Dalam tingkat ini guru berperan sebagai pengembang kurikulum, guru memiliki
kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru tidak hanya bisa menentukan tujuan
dan isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi bahkan dapat menentukan strategi apa yang
harus dikembangkan dan sistem evaluasi apa yang akan digunakannya. Sebagai pengembang
kurikulum, guru sepenuhnya dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, misi dan
visi sekolah/madrasah, serta sesuai dengan pengalaman belajar ayang diperlukan anak
didik.
Dalam KTSP peran ini dapat dilihat dalam pengembangan kurikulum muatan
lokal. Dalam pengembangan kurikulum muatan lokal, sepenuhnya diserahkan kepada
masing-masing satuan pendidikan, karena itu kurikulum yang berkembang da;at berbeda
antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Kurikulum dikembangkan sesuai
dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
4. Researcher
Fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum (curriculum
researcher). Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas professional guru yang
memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dala mperan ini guru
memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji
bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, strategi maupun model pembelajaran,
termasuk mengumpulkan data tenatang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum.
Salah satu metode yang dianjurkan dalam penelitian adalah metode Penelitian Tindakan
Kelas (PTK), yakni metode peneitian yang berangkat dari masalah yang dihadapi guru
dalam implementasi kurikulum. Melalui PTK, guru berinisiatif melakukan penelitian
sekaligus melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan
demikian, PTK merupakan salah satu metode yang tidak hanya menambah wawasan guru
dan menambah profesionalismenya, tetapi secara terus-menerus dapat meningkatkan kualitas
kinerjanya.
Sedangkan menurut Oemar Hamalik, peran guru dalam pengembangan kurikulum adalah
sebagai berikut.
1. Pengelolaan administratif. Pengelolaan administratif adalah pengelolaan secara tercatat, teratur
dan tertib, sebagai penunjang jalannya pendidikan yang lancar. Ruang lingkupnya antara lain
mencakup adminstrasi kurikulum, administrasi siswa, administrasi personal, adminitrasi
material, dan administrasi keuangan.
2. Pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Pengelolaan layanan bimbingan
konseling dan pengembangan kurikulum merupakan hal yang mendesak dan diperlukan
untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Akan tetapi untuk itu diperlukan keahlian
pemahaman prinsip dan penguasaan keterampilan teknis. Di Indonesia, pelaksanaan bimbingan
konseling diserahkan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan
hasil survei dibeberapa negara Eropa, kegiatan guru sehari-hari di lembaga pendidikan tempat
ia bertugas adalah: (1) Melakukan pengelolaan administrasi; (2) Mempersiapkan bahan ajar; (3)
Memberikan layanan konseling dan informasi; (4) Pertemuan dengan rekan sejawat; (5)
Meneliti dan mengembangkan materi pembelajaran.
3. Guru sebagai tenaga profesi kependidikan. Jabatan guru adalah suatu profesi kependidikan
yang mensyaratkan dikuasainya kemampuan profesional yang memadai. Guru tidak hanya
berperan sebagai guru didalam kelas, ia juga seorang komunikator, pendorong kegiatan
belajar, pengembang alat-alat belajar, penyusun organisasi, manajer sistem pengajaran, dan
pembimbing baik di sekolah maupun di masyarakat.
4. Berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Guru diharapkan berperan aktif dalam
kepanitiaan atau tim pengembang kurikulum, bersama dengan guru lainnya dan orangtua.
Mereka dilibatkan dalam perumusan kebijakan operasioanal serta perencanaan dan
pelaksanaan administrasi pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, guru memegang peranan
yang cukup penting, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum
bagi kelasnya.
5. Meningkatkan keberhasilan sistem intruksional. Keberhasilan mengajar bergantung pada tiga
faktor, yaitu kepribadian, pengetahuan, dan keahlian guru. Kepribadian guru ditandai dengan
sikap antusias, dan kecintaan terhadap siswa. Setiap guru mempunyai kepribadian yang
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berbeda satu dengan lainnya, maka penampilan
mereka dikelaspun berbeda. Guru juga
harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang semua hal yang berkenaan
dengan sistem intruksional. Sebagai pelaksana kurikulum, guru pula yang menciptakan
kegiatan belajar mengajar bagi murid-muridnya. Dengan keahlian, keterampilan, dan
kemampuan seninya dalam mengajar, guru mampu menciptakan situasi belajar yang aktif dan
mampu mendorong kreatifitas anak.
6. Pendekatan kurikulum. Guru yang bijaksana senantiasa berupaya mengembangkan kurikulum
sekolah berdasarkan kepentingan masyarakat, kebutuhan siswa, serta ilmu pengetahuan dan
teknologi terkini. Upaya pengembangan ini disertai dengan tindakan yang nyata di kelas.
Hasil perbaikan dan pelaksanaan kurikulum diperlihatkan pada orang tua siswa melalui
laporan siswa, dan orangtua tersebut memberikan respon atas laporan tersebut. Dengan
demikian terjadilah proses pengembangan kurikulum yang berkesinambungan.
7. Meningkatkan pemahaman konsep diri. Guru dapat mengembangkan kurikulum dengan cara
mempelajari lebih banyak tentang dirinya sendiri. Keberhasilan guru terletak pada
pengetahuan tentang diri (self knowledge) dan pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan
pribadi, serta bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.
8. Memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Tujuan utama guru adalah
mengubah pola tingkah laku siswa menjadi lebih baik. Peningkatan kegiatan belajar siswa
lebih banyak ditentukan oleh besarnya harapan guru tentang tingkah laku yang diinginkan.
Guru berupaya mendorong dan memajukan kegiatan belajar siswa sehingga terjadi perubahan
tingkah laku yang diinginkan. Guru hendaknya bersikap menerima, menghargai dan
menyukai siswanya sehingga siswapun menyenangi guru dan menghayati harapan serta
keinginan gurunya. Dengan demikian terciptalah suasana yang menyenangkan dan
mendorong belajar, berpikir, memecahkan masalah sendiri, dan mempelajari inkuiri personal
secara efektif. Kerjasama seperti ini dapat meningkatkan upaya pengembangan kurikulum.
Keterlibatan guru dalam proses pengembangan kurikulum sangat penting dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat. Proses pengembangan kurikulum mengharuskan guru untuk bertindak dan
merefleksikan kebutuhan masyarakat di setiap tahap proses pembangunan (Alsubaie, 2016). Tim
pengembang kurikulum harus mempertimbangkan guru sebagai bagian dari lingkungan yang
mempengaruhi kurikulum (Carl, 2009). Oleh karena itu, keterlibatan guru penting untuk pengembangan
kurikulum yang sukses dan bermakna.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum
merupakan proses merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan dengan
hasil penialaian terhadap kurikulum yang telah berlaku. Kurikulum dikembangkan dan disempurnakan
agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan, dinamika sosial masyarakat, serta mampu
mengakomodasi keberagaman keperluan dan kemajuan teknologi. Adapun peran guru dalam
pengembangan kurikulum dapat dinyatakan sebagai implementer, adapter, developer, dan researcher.
Guru memiliki peran strategis untuk pengembangan kurikulum yang sukses dan bermakna.
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Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji salah satu kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik sebagai
cerminan profesionalisme guru. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola
pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian pustaka. Teknik pengumpulan
data ini dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai
laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hasil penelitian ini yaitu kopetensi
pedagogik meliputi kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan
interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian. Sebagai cerminan
profesionalisme guru, guru hendaknya memahami kopetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru
sebagai tugas profesionalisme guru khususnya kompetensi pedagogic
Kata Kunci: Kompetensi, Kompetensi guru, Hasil Belajar
PENDAHULUAN
Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses
pendidikan, menilai hasil pembelajaran, dan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada peserta didik.
Pengembangan sumberdaya manusia pendidik, khususnya professional guru merupakan usaha sadar
untuk mempersiapkan guru atau pendidik agar memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan, dan
memberikan rasa percaya diri untuk menjalankan tugas dan kewajiban profesionalnya. Pengembangan
kemampuan profesional guru harus bertolak pada permasalahan nyata yang dihadapi oleh guru, agar
pengembangan tersebut menjadi bermakna.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal
20 ayat (b) mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru
berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara
berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pernyataan undangundang di atas pada intinya mempersyaratkan guru untuk memiliki: (1) kualifikasi akademik minimum
S1 atau D-IV; (2) kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogic, kepribadian, dan
professional; dan (3) sertifikat pendidik. Undang-undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan
yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya secara berkelanjutan melalui pelatihan,
penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan professional lainnya. Kegiatan tersebut sangat
dimungkinkan dilaksanakan di Kelompok Kerja Guru (KKG), mengingat wadah ini dijadikan sebagai
tempat melakukan pertemuan bagi guru-guru sekolah dasar yang ada di suatu gugus persekolahan.
Seiring dengan perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat
juga menyebabkan perubahan peradaban dalam bidang pendidikan. Misalnya dengan adanya kurikulum
yang terus berubah-ubah seperti di negara Indonesia ini. Sehingga seorang guru haruslah memiliki
kemampuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan apa yang mereka butuhkan saat ini agar
memdapatkan hasil yang baik. Selain itu untuk memperolah hasil yang baik dalam suatu rangkaian
kegiatan pendidikan dan pembelajaran, seorang guru dituntut untuk memiliki kualifikasi memadai dan
berbagai kompetensi.
Seperti yang dipaparkan pada hasil penelitian Fahdini, dkk (2013), bahwa wacana yang beredar
di kabupaten Sumedang mengenai guru tersertifikasi yang dianggap guru profesional namun belum
mampu berbuat secara profesional, khususnya dalam mengimplementasikan kompetensi profesionalnya,
ternyata terbukti benar. Sebagaimana dilaporkan bahwa, jika dilihat dari lima aspek yang dinilai dari
kompetensi guru berdasarkan rating scale, diperoleh gambaran bahwa kompetensi profesional guru
tersertifikasi di kabupaten Sumedang, empat aspek berada pada kategori ‗CUKUP‘ dan satu aspek berada
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pada kategori ‗KURANG‘. Kondisi ini masih jauh dari kategori ‗PROFESIONAL‘. Sementara ditinjau
dari skala sikap terhadap kompetensi profesional guru secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan
bahwa pada umumnya guru tersertifikasi di kabupaten Sumedang tergolong pada kategori ‗BAIK‘.
Namun kondisi ini pun masih jauh dari kategori ‗PROFESIONAL‘ (Reni Fahdini, dkk, 2013: 47).
Profesionalisme memang menjadi hal yang kerap dituntut dan diharapkan dalam berbagai
profesi, tak terkecuali guru. Di kalangan guru, istilah profesionalisme sering dihubungkan dengan
program sertifikasi guru. Program pemerintah yang dilahirkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen ini bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan
tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan
kesejahteraan guru, serta (4) meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional
yang bermutu.
Kenyataan ini tentu saja mengundang perhatian dan kepenasaran terhadap kompetensi yang
harus dimiliki oleh seorang guru. Maka dari itu, diperlukan penelitian secara mendetail pada kompetensi
tersebut, supaya benar-benar didapatkan gambaran yang sebenarnya dan terkini dari kondisi
profesionalisme guru. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh pemerintah terutama yang berkaitan dengan
peningkatan kualitas pendidikan Sumedang dapat terlaksana dengan baik.
Melalui penelitian ini peneliti akan mengkaji kompetensi guru yakni kompetensi pedagogik.
Untuk mengidentifikasi kompetensi guru tersebut, peneliti mengambil judul penelitian Analisis
Kompetensi Pedagogik Sebagai Cerminan Profesionalisme Guru.
METODE
Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan teknik studi pustaka. Menurut Sugiyono
(2012: 291), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan
nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan
sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literaturliteratur Ilmiah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian Kompetensi Guru
Menurut McAhsan (1981: 45), yang dikutip oleh Mulyasa (2003: 38) mengemukakan bahwa
kompetensi: “…is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves,which
become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform
particularcognitive, affective, and psychomotor behaviors”. Hal ini dapat kompetensi diartikan
bahwa kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang telah dimiliki seseorang sehingga ia
mampu memiliki kognitif, afektif, dan psikomotor yang sebaik-baiknya.
Muhaimin (2004: 151) menjelaskan kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh
tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebaga isyarat untuk dianggap mampu melaksankan
tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukan sebagai kemahiran,
ketetapan, dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran
tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika.
Robbins (2001: 37) menyebut kompetensi sebagai ability, yaitu kapasitas seseorang individu
untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemudian dikatakan bahwa kemampuan
individu dibentuk oleh dua faktor, yaitu faktor kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.
Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental
sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang di perlukan untukmelakukan tugas-tugas yang
menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan.
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas dapat disintesiskan bahwa Kompetensi adalah
kemampuan yang harus dimiliki seseorang, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk
melaksanakan suatu tugas yang sesuai dengan bidang keahliah seseorang tersebut.
B. Macam-Macam Kompetensi Guru
Menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1)
kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
1. Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi
kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau
mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian.
a. Kompetensi Menyusun Rencana Pembelajaran
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Menurut Depdiknas (2004: 9) mengemukakan kompetensi penyusunan rencana
pembelajaran meliputi (1) mampu mendeskripsikan tujuan, (2) mampu memilih materi, (3)
mampu mengorganisir materi, (4) mampu menentukan metode/strategi pembelajaran, (5)
mampu menentukan sumber belajar/media/alat peraga pembelajaran, (6) mampu menyusun
perangkat penilaian, (7) mampu menentukan teknik penilaian, dan (8) mampu
mengalokasikan waktu.
Joni (1984:12), kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup
kemampuan: (1) merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran, (2) merencanakan
pengelolaan kegiatan belajar mengajar, (3) merencanakan pengelolaan kelas, (4)
merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran; dan (5) merencanakan penilaian
prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disintesiskan bahwa kemampuan merencanakan
program belajar mengajar mencakup (1) merencanakan pengorganisasian bahan-bahan
pengajaran, (2) merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran; dan (3)
menentukan penilaian.
Menurut Anwar dan Lambertus (2012) dalam penelitiannya diperoleh data
kompetensi menyususn rencana pembelajaran menjelaskan perbandingan kemampuan
merencanakan pembelajaran berdasarkan 6 indikator, yaitu: (1) menentukan bahan
pembelajaran dan merumuskan tujuan; (2) mengembangkan dan mengorganisasikan materi,
media dan sumber belajar; (3) merencanakan skenario kegiatan pembelajaran; (4) merancang
pengelolaan kelas; (5) merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian; dan (6)
tampilan dokumen rencana pembelajaran. Dari 6 indikator, merancang pengelolaan kelas
merupakan indikator yang pencapaiannya terendah, dan mengembangkan dan
mengorganisasikan materi serta sumber belajar adalah indicator yang pencapaiannya
terendah kedua.Sedangkan indicator merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat
penilaian adalah indicator yang pencapaiannya tertinggi, walaupun secara umum dapat
dikatakan bahwa kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran berada dalam kategori
sedang. Dengan demikian, maka kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran perlu
mendapat perhatian yang serius untuk terus ditingkatkan.
Selain itu Anwar dan Lambertus (2012) juga menjelaskan ada kesulitan responden
dalam menyusun rencana pembelajaran yaitu dengan berlakunya kurikulum berbasis
kompetensi (KBK) yang diopersionalkan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP), sehingga penyusunan RPP masih berdasarkan pada RPP yang sudah ada (baku),
sehingga bertentangan dengan tujuan pemberlakuan KTSP.
Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat guru
kesulitan dalam melakukan perencanaan pembelajaran, yakni penelolaan kelas dan
Kurikulum.
b. Kompetensi Melaksanakan Proses Belajar Mengajar
Dalam kegiatan melaksanakan proses pembelajaran kemampuan yang di tuntut
adalah keaktifan guru dalam menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana
yang telah disusun. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat,
apakah kegiatan belajar mengajar dicukupkan, apakah model dan metodenya diubah, apakah
kegiatan pembelajarannya perlu diulang, apabila siswa belum dapat mencapai tujuan-tujuan
pembelajaran.
Harahap (1982: 32) yang menyatakan, kemampuan yang harus dimiliki guru dalam
melaksanakan program mengajar adalah mencakup kemampuan: (1) memotivasi siswa
belajar sejak saat membuka sampai menutup pelajaran, (2) mengarahkan tujuan pengajaran,
(3) menyajikan bahan pelajaran dengan metode yang relevan dengan tujuan pengajaran, (4)
melakukan pemantapan belajar, (5) menggunakan alat-alat bantu pengajaran dengan baik dan
benar, (6) melaksanakan layanan bimbingan penyuluhan, (7) memperbaiki program belajar
mengajar, dan (8) melaksanakan hasil penilaian belajar.
Hal senada juga dikemukakan oleh Yutmini (1992:13), yaitu persyaratan
kemampuan yang harus di miliki guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar meliputi
kemampuan: (1) menggunakan metode belajar, media pelajaran, dan bahan latihan yang
sesuai dengan tujuan pelajaran, (2) mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan
perlengkapan pengajaran, (3) berkomunikasi dengan siswa, (4) mendemonstrasikan berbagai
metode mengajar, dan (5) melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar.
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c.

Dengan demikian, dapat disintesiskan bahwa kemampuan yang harus dimiliki guru
dalam melaksanakan proses pembelajaran meliputi: (1) mengarahkan tujuan pembelajaran,
(2) Menggunakan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran,
dan (3) melaksanakan evaluasi.
Kompetensi Melaksanakan Penilaian Proses Belajar Mengajar
Menurut Sutisna (1993: 212), penilaian proses belajar mengajar dilaksanakan untuk
mengetahui keberhasilan perencanaan kegiatan belajar mengajar yang telah disusun dan
dilaksanakan. Dengan kata lain Penilaian dapat diartikan sebagai proses yang menentukan
tingkat keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran agak bisa diupayakan tindak
lanjut apanila belum baik.
Pelaksanaan penilaian proses pembelajaran dimaksudkan untuk mendapatkan
informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga
tindak lanjut hasil belajar akan dapat diupayakan dan dilaksanakan. Penilaian ini
dilaksanakan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui
tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga guru dapat
mengupayakan tindak lanjut belajar siswa.
Ada beberapa kompetensi penilaian peserta didik menurut Depdiknas (2004: 9),
yaitu: 1. Mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran, mampu memilih soal
berdasarkan tingkat pembeda, 2. Mampu memperbaiki soal yang tidak valid, 3. Mampu
memeriksa jawab, 4. Mampu mengklasifikasi hasil-hasil penilaian, 5. Mampu mengolah dan
menganalisis hasil penilaian, 6. Mampu membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian,
7. Mampu menentukan korelasi soal berdasarkan hasil penilaian, 8. Mampu mengidentifikasi
tingkat variasi hasil penilaian, 9. Mampu menyimpulkan dari hasil penilaian secara jelas dan
logis, 10. Mampu menyusun program tindak lanjut hasil penilaian, 11. Mengklasifikasi
kemampuan siswa, 12. Mampu mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian 13.
Mampu melaksanakan tindak lanjut, 14. Mampu mengevaluasi hasil tindak lanjut, dan 15.
Mampu menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Guru dikatakan profesional apabila mempunyai empat kompetensi guru, yaitu: Kompetensi
pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Dalam pelaksanaan kompetensi guru tersebut, kompetensi
yang paling dominan adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan
mengelola pembelajaran yang meliputi kemampuan merencanakan program belajar mengajar,
kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan
penilaian.
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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kinerja guru dalam pembuatan dan
pelaksanaan administrasi pembelajaran di kelas. Penelitian ini menggunakan metode
Penelitian Tindakan Sekolah model John Elliot dilaksanakan dua siklus dan setiap siklus
terdiri dari empat tindakan, yaitu Perencanaan, pemberian tindakan, observasi, dan refleksi.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu inntrumen penilaian supervisi
administrasi pembelajaran, catatan lapangan,wawancara, dandokumentasi. Pada pra siklus
kinerja guru dalam pembuatan administrasi pembelajaran masih rendah, baru 30% yang
dikatakan baik. Pada siklus I, guru masih belum antusias dalam pembuatan administrasi
pembelajaran baru 60% yang dapat dikatakan baik. Pada siklus II guru masih sudah mulai
antusias dalam pembuatan administrasi pembelajaran sudah 80% yang dapat dikatakan baik.
Hasil penelitian ini adalah penggunaan supervisi administrasi dapat meningkatkan kinerja
guru dalam adminstrasi pembelajaran di kelas. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi
pengetahuan dalam peningkatan kinerja guru dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan
prsetasi belajar di sekolah.
Kata Kunci: Kinerja guru, administrasi pembelajaran, supervisi pendidikan.
PENDAHULUAN
Pembangunan pendidikan merupakan peristiwa yang tidak akan pernah selesai selagi
peradaban manusia masih berjalan. Dari hari ke hari berbagai inisistif untuk meningkatkan mutu
pendidikan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dari sisi pandangan mikro, peningkatan mutu
pendidikan pada dasarnya sangat ditentukan oleh operasional manajemen tingkat sekolah. Peran utama
dalam menjalankan roda manajemen sekolah tersebut terletak pada kepala sekolah dan dan seluruh
komunitasnya, dalam peran secara bersama atau masing-masing.
Kepala sekolah bertanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi sekolah. fungsi kepala
sekolah selain sebagi manajer, juga sebagi pemikir dan pengembang. Tugas kepala sekolah dalam hal ini
adalah memikirkan kemajuan sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk profesional dan menguasai secara
baik pekerjaannya melebihi rata-rata dari personel lain di sekolah, serta memiliki komitmen moral yang
tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik Profesinya. Sebagai pemimpin, kepala sekolah
merupakan subjek yang harus melakukan transformasi kemampuannya melalui bimbingan, tuntunan,
pemberdayaan, atau anjuran kepada seluruh komunitas sekolah untuk mencapai tujuan lembaga secara
efektif dan efisien.
Berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan tentang gaya kepemimpin kepala sekolah SD
Negeri Gumpang 03 sebelumnya, kepala sekolah datangnya sering siang sehingga guru-gurunya juga
datang agak siang, Kepala sekolah jarang melakukan supervisi administrasi atau supervisi pendidikan,
sehingga banyak administrasi guru yang tidak dikerjakan. Administrasi dikerjakan tetapi kurang lengkap
seperti yang diharapkan, sehingga dalam proses belajar mengajarpun kurang sesuai yang diharapkan. Hal
ini membuat kinerja guru dalam administrasi pembelajaran maupun administrasi kelas masih kurang.
Kepala sekolah kurang mengasai IT sehingga segala tugas atau pekerjaan yang berhubungan dengan IT
diserahkan kepada guru-guru.
Dalam proses belajar mengajar, administrasi sangat dibutuhkan oleh guru . Dengan
administrasi dapat membantu guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari di dalam kelas.
Administrasi yang harus dimiliki dan dikerjakan oleh guru di sekolah dasar banyak macamnya, antara
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lain : (1) Jadwal Pelajaran, (2) Kalender Pendidikan, (3) Program Tahunan, (4) Program semester, (5)
Rencana Program Pembelajaran, (6) Silabus, (7) Buku KKM, (8) Program Bimbingan dan Penyuluhan,
(9) Daftar Nilai, (10) Analisa Hasil Belajar, (11) Buku Pencapaian Target dan Daya Serap, (12) Daftar
Penyerahan Buku Hasil Belajar, (13) Laporan Hasil Belajar, (14) Daftar Calon Kelas I, (15) Papan Absen
Harian, (16) Daftar kelas, (17) Buku Mutasi Siswa, (18) Daftar Calon Peserta UAS/ UN, (19) Daftar
Peserta UAS/ UN (20) Daftar Peserta UAS/ UN dan Prestasi (21) Daftar Penelusuran Masuk SMP, (22)
Daftar Kenaikan Kelas, (23) Buku Supervisi, (24) Buku Keuangan Kelas, (25) Buku Iventaris Kelas, (26)
Buku Notulen Rapat, (27) Denah Kelas, (28) Dokumen Soal Harian, (29) Buku Kegiatan Kedinasan, (30)
Buku Tamu (Kunjungan Kelas), (31) Bank Data Siswa, (32) Tata Tertib Kelas, (33) Daftar Regu Kerja,
(34) Grafik Absen Kelas, (35) Susunan Pengurus Organisasi Kelas, (36) SK Pembagian Tugas Mengajar,
(37) Surat Keterangan Beban Mengajar 24 Jam, (38) Dokumen Ulangan Tengah Semester, (39) Dokumen
UAS/ UKK, (40) Buku Progran Remidian dan Pengayaan, (41) Tugas Tambahan Dari Kepala sekolah,
(42) Buku Tugas Terstruktur dan Non Struktur, (43) Buku Prestasi Kelas, (44) Buku Daftar Peneriman
Beasiswa, (45) Buku Bergilir dan lainnya.
Administrasi pembelajaran yang setidaknya harus dibuat, dimiliki dan dilaksanakan oleh guru
adalah, Kalender Pendidikan, Program Tahunan, Program Semester, Buku KKM, Perencanaan Program
Pembelajaran (RPP), Daftar Kelas, Daftar Nilai, Buku Analisa Hasil Belajar.
Kenyataan di lapangan dari hasil supervisi diperoleh data bahwa terdapat permasalahan pada
administrasi guru dalam kelas, baik guru kelas maupun guru bidang studi. Hal tersebut terlihat dari
banyak guru yang tidak lengkap administrasi di kelasnya masing-masing dengan berbagai alasan. Dari 10
guru administrasi yang dikatakan lengkap hanya 3 orang guru atau 30 %. Dengan demikian dapat
dikatakan kinerja dalam administrasi masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan
dan keterampilan dalam penggunaan tekonologi informasi (IT) khususnya komputer atau laptop, serta
tugas guru yang terlalu banyak.
Kinerja Guru
Istilah kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, work performance atau job
performance tetapi dalam bahasa Inggrisnya sering disingkat performance saja. Kinerja dalam bahasa
Indonesia disebut juga prestasi kerja. Kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan sebagai
ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan , sikap, keterampilan, dan motivasi dalam
menghasilkan sesuatu. (Ahmad Susanto.2016: 69).
Menurut Payman J. Simanjuntak (2005: 56) dalam Ahmad Susanto. (2016: 69) kinerja adalah
tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
Dalam hal ini, Simanjuntak menegaskan bahwa kinerja adalah sesuatu yang penting dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi, karena setiap individu atau organisasi tentu saja memiliki tujuan yang akan
dicapai dengan menetapkan target atau sasaran. Keberhasilan individu atau organisasi dalam mencapai
target atu sasaran tersebut itulah merupakan kinerja.
Tingkat keberhasilan guru dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut dengan istilah ―level of
permomance‖ atau level kerja. Kinerja bukan merupakan karakteristik individu, seperti bakat atau
kemampuan , tetapi merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Kinerja merupakan
perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai guru
di sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Kinerja guru nampak dari tanggung jawabnya dalam
menjalankan amanah, profesi yang diembannya, serta moral yang dimilikinya. Hal tersebut akan
tercermin dari kepatuhan, komitmen, dan loyalitasnya dalam mengembangkan potensi peserta didik serta
memajukan sekolah. Guru yang memiliki level kinerja tinggi merupakan guru yang memiliki
produktifitas kerja sama dengan/ di atas standar yang ditentukan, begitupun sebaliknya , guru yang
memiliki level yang rendah, maka guru tersebut bukan guru yang produktif. (Priansa. 2014: 79)
Kinerja adalah perilaku sukarela yang dikerjakan seseorang yang tidak termasuk tugasnya,
tetapi mempunyai sumbangan terhadap pencapaian organisasi, dengan menunjukkan kinerja yang
melampaui tugas normal tanpa mengharapkan imbalan karena kecintaannya terhadap organisasinya.(
Jamil Suprihatiningrum. 2014 : 39 )
Fattah (1999: 19) kinerja atau prestasi kerja (performance) merupakan ungkapan kemampuan
yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu.
Anwar Prabu Mangkunegara (2005: 9), mengemukakan bahwa kinerja karyawan (prestasi
kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Sedarmayanti (2001: 50) bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti
prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, untuk kerja atau penampilan kerja.
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Samsudin (2005: 159) menyebutkan bahwa kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang
dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan
yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan.
Gomes (2003: 142) mengatakan bahwa kinerja adalah catatan hasil produksi pada fungsi
pekerjaan yang spesifik atau aktivitas selama periode waktu tertentu.
Rivai (2005: 14) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan
seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan
berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan
terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.
Simamora (2004: 339) lebih tegas menyebutkan bahwa kinerja (performance) mengacu kepada
kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan seseorang. Kinerja merefleksikan
seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan.
Menurut Mangkunegara (2004: 67), menjelaskan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan. Sedangkan Simamora (2001: 2) berpendapat penilaian kinerja adalah alat untuk
memverifikasi bahwa individu-individu memenuhi standar-standar kerja yang telah ditentukan.
Menurut As‘ad (2001: 47) mengatakan bahwa kinerja (job performance) adalah hasil yang
dicapai oleh seorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Sedangkan
Hasibuan (2001: 1005) kinerja atau juga disebut prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai
seseorang dalam melaksnakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman, kesungguhan dan waktu.
Berbeda dengan pendapat di atas, dalam organisasi sekolah berhasil tidaknya tujuan
pendidikan sangat ditentukan oleh kinerja guru, karena tugas utama guru adalah mengelola kegiatan
belajar mengajar. Berkenaan dengan kinerja guru sebagai pengajar, menurut Fattah (2000: 19), kinerja
atau penampilan kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh
pengetahuan, sikap dan keterampilan, dan motivasi menghasilkan sesuatu.
Penilaian kinerja harus dilakukan secara adil, tidak memihak, dan harus menggambarkan
kinerja aktual yang akurat. Penilaian kinerja guru yang dilalukan secara obyektif, tepat dan
didokumentasikan secara baik, cenderung menurunkan potensi penyimpangan yang dilakukan guru,
sehingga kinerjanya diharapkan bertambah baik sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan sekolah.
Alewine (Timpe, 2000: 244) menyatakan susunan proses penilaian adalah untuk membuat guru
memandang diri mereka sendiri seperti apa adanya, mengenali kebutuhan perbaikan kinerja, dan untuk
berperan serta dalam membuat rencana perbaikan kinerja.
Menurut A. Dale Timpe (2001) dalam Sobirin (2018: 103) dalam bukunya perfomance, bahwa
kinerja adalah akumulasi dari tiga elemen yang saling berkaitan, yaitu keterampilan, upaya dan sifat-sifat
keadaan eksternal. Keterampilan dasar yang dibawa seseorang ke tempat pekerjaan dapat berupa
pengetahuan, kemampuan, kecakapan interpersonal, dan kecakapan teknis.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil
atau tingkat keberhasilan seseorang atau organisasi secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam
melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau
sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu, yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan
keterampilan, dan motivasi menghasilkan sesuatu didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan
dan waktu, sebagai acuan dalam memberikan suatu tindakan berdasarkan hasil penilaian.
Pengertian Administrasi
Secara etimologis, ―administrai‖ berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan
ministrasi. Kata ad artinya intensif, sedangkan, ministrasi artinya melayani, membantu, atau
mengarahkan. Jadi pengertia administrasiadalah melayani secara intensif. Dari kata ―administrare‖
terbentuk dari kata benda administrario dan kata administravius yang kemudian masuk ke dalam bahasa
Inggris yakni ―administration‖ . arti sesungguhnya dari administrasiadalah ―ad‖ dan ―ministro‖. Ad
mempunyai arti :kepada‖ dan ―ministro‖ berarti melayani. Secara bebas dapat diartikan bahwa
administrasi merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subyek tertentu. Selain itu , dikenal juga
kata administrate yang berasl dari bahas Belanda, namun artinya lebih sempit, sebab hanya terbatas pada
aktivitas ketatausahaan, yaitu kegiatan penyusunan dan pencatatan keterangan yang diperoleh secara
sitematis. Fungsi ketatausahaan adalah mencatat hal-hal yang terjadi dalam organisasi sebagai bahan
laporan bagi pimpinan. Dengan demikian adminstrasi merupakan kegiatan tulis-menulis, mengirim, dan
menyimpan keterangan.
Menurut Ngalim Purwanto (1990: 1) dalam Herabudin (2009: 18) mengatakan bahwa ad
mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris, yang berarti ke atau kepada, dan
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ministare yang sama artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, atau
mengarahkan. Dalam bahasa Inggris to administer berarti pula mengatur, memelihara (to loook after) dan
mengarahkan. Dengan demikian, administrasi dapat diartikan sebagau suatu kegiatan atau usaha untuk
membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.
Menurut pendapat Antonimous (1995: 1) dalam Herabudin (2009: 18) mengatakan
administrasi sebagai proses, organisasi, dan individu yang berhubungan dengan pelaksanaan visi dan misi
suatu instansi atau lembaga tertentu. Administrasi dipandang sebagai sistem yang terdiri dari subsistem
seperti tugas, fungsi organisasi, kepegawaian, ketatausahaan, material, dan lainnya. Sistem tersebut
merupakan totalitas yang terdiri dari subsistem-subsistem dengan berbagai atribut yang saling berkaitan,
saling ketergantungan, saling interaksi dan saling mepengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan
subsistem dari sistem yang lebih besar.
Menurut Makmur dan Rohana (2017: 27) adminstrasi adalah usaha pengaturan yang berstandar
dengan ketentuan baik kita melihat interaksi manusia dengan manusia dengan sesamanya sebagai
makhluk sosial maupun interaksi manusia dengan kegiatannya yang dilakukan dalam bentuk kerja sama.
Berdasarkan pendapat pakar di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalahkegiatan
tulis-menulis, mengirim, dan menyimpan keterangan dalam suatu proses, organisasi, dan individu yang
berhubungan dengan pelaksanaan visi dan misi suatu instansi atau lembaga tertentu yang meliputi fungsi
organisasi, kepegawaian, ketatausahaan, material, dan lainnya dalam suatu sistem yang merupakan
totalitas yang terdiri dari subsistem-subsistem dengan berbagai atribut yang saling berkaitan, saling
ketergantungan, saling interaksi dan saling mepengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan subsistem
dari sistem yang lebih besar.
Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang
berpengaruh terhadap pemahaman. Hal inilah yang terjadi ketika seorang sedang belajar, dan kondisi ini
juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena belajar merupakan proses alamiah setiap orang.
Menurut Wenger (1998: 227; 2006: 1) dalam Miftahul Huda (2014: 2) mengatkan bahwa
pembelajaran bukanlah aktivitas, sesuatu ytang dilakukan oleh seseorang ketika ia melakukan aktivitas
yang lain. Pembelajaran juga bukanlah sesuatu yang berhenti dilakukan seseorang. Lebih dari itu
pembelajaran bisa terjadi di mana saja dan pada level yang berbeda-beda, secara individual, kolektif, atau
sosial.
Menurut Glass dan Holyoak, 1986) dalam Miftahul Huda (2014: 2) menatakan, pembelajaran
adalah pemrosesan informasi. Hal ini bisa dianalogikan dengan pemikiran atau otak kita yang berperan
layaknya komputer di mana ada input dan penyimpanan informasi di dalamnya. Yang dilakukan otak kita
adalah bagaimana memperoleh kembali materi informasi tersebut, baik yang berupa gambar maupun
tulisan. Dengan demikian, dalam pembelajaran, seseorang perlu terlibat dalam refleksi dan penggunaan
memori untuk melacak apa saja yang harus ia serap, apa saja yang harus ia simpan dalam memorinya, dan
bagaimana ia menilai informasi yang telah ia peroleh.
Menurut Gagne (1977) dalam Miftahul Huda (2014: 3) mengatakan bahwa pembelajaran dapat
diartikan ebagai proses modifikasi dalam kapasitas manusia yang bisa dipertahankan dan ditinghkatkan
levelnya.
Menurut Hausstatter dan Nordvelle (1978) menjelaskan bahwa pembelajaran merefleksikan
pengetahuan konseptual yang digunkan secara luas dan memiliki banyak makna yangberbeda-beda.
Konsep pembelajaran yang sering muncul adalah;
1) Pembelajaran bersifat psikologis, dalam hal ini pembelajaran dideskripsikan dengan merujuk
pada apa yang terjadi pada diri manusia secara psikologis. Ketika pola perilakunya stabil, maka
proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil.
2) Pembelajaran merupakan proses interaksi antara individu dengan lingkungan sekaitarnya, yang
artinya proses-proses psikologis tidak terlalu banyak tersentuh di sini.
3) Pembelajaran merupakan produk dari lingkungan eksperiental seseorang, berkaitan dengan
bagaimana ia merespon lingkungan tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan pengajaran, di
mana seseorang akan belajar dari apa yang diajarkan padanya.
Menurut Moh Surya (1977) dalam Sobirin (2018: 167) menjelaskan bahwa pembelajaran
sebagai usaha memperoleh perubahan perilaku pada diri individu. Artinya seseorang yang telah
mengalami pembelajaran akan berubah perilakunya. Tetapi tidak semua perubahan perilaku adalah hasil
pembelajaran.
Berdasarkan penjelasan para pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
adalah proses perubahan tingkah laku individu yang telah mengalami interaksi dengan lingkungan
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sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman dirinya pada
lingkungan eksperiental.
Menurut Moh Surya (1977) dalam Sobirin (2018: 168) menjelaskan bahwa perubahan perilaku
sabagai hasil pembelajaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1) Perubahan disadari dan disengaja (intensional)
2) Perubahan yang berkesinambaungan (kontinyu)
3) Perubahan yang fungsuonal
4) Perubahan yang besifat positif
5) Perubahan yang bersifat aktif
6) Perubahan yanag berisifat permanen
7) Perubahan yang bertujuan dan terarah
8) Perubahan perilaku secara keseluruhan
Menurut Gagne (2003) dalam Sobirin (2018: 171) menjelaskan bahwa perubahan perilaku
sabagai hasil pembelajaran dalam bentuk sebagai berikut:
1) Informasi verbal, yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal, baik secara tertulis maupun
lisan, misalnya pemberian nama terhadap suatu benda, definisi dan sebagainya.
2) Kecakapan intelektual, yaitu keterampilan individu dalam melakaukan interaksi dengan
lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol, misalnya penggunaan simbol matematika.
Termasuk keterampilan intellektual adalah kecakapan dalam membedakan (discimination),
mamahami konsep konkret, konsep abstrak, aturan dan hukum, keterampilan ini sangat
dibutuhkan dalam menghadapi pemecahan masalah.
3) Stretegi kognitif, yaitu kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan khan
aktivitas. Dalam konteks proses pembelajaran, strategikonitif adalah kemampuan mengendalikan
ingatan dan cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Kecakapan intelektual
menitikberatkan pada hasil pembelajaran, sedangkan strategi kognitif lebih menekankan pada
prose pemikiran.
4) Sikap, yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih macam
tinadakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap adalah keadaan dalam diri individu yang
akan memberikan kecenderungan bertindak dalam mengahdapi suatu obyek atau peristiwa, dan
di dalamnya terdapat unsur pemikiran, perasaan yang akan menertai pemikiran, dan kesiapan
untuk bertindak.
5) Kecakapan motorik, yaitu hasil belajar yang berupa pergerakan yang dikontrol oleh otot dan
fisik.
Pengertian Administrasi Pembelajaran
Berdasarkan pengertian tentang administrasi dan pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa administasi pembelajaran adalah kegiatan tulis-menulis, mengirim, dan menyimpan keterangan
dalam suatu proses, organisasi, dan individu yang berhubungan dengan pelaksanaan visi dan misi suatu
instansi atau lembaga tertentu yang meliputi fungsi organisasi, kepegawaian, ketatausahaan, material, dan
lainnya dalam suatu sistem yang merupakan totalitas yang terdiri dari subsistem-subsistem dengan
berbagai atribut yang saling berkaitan, saling ketergantungan, saling interaksi dan saling mepengaruhi
sehingga keseluruhannya merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar proses perubahan tingkah
laku individu yang telah mengalami interaksi dengan lingkungan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan
metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman dirinya pada lingkungan eksperiental.
Pengertian Supervisi Pendidikan
Menurt P Adam dan Frank GDickey dalam Maunah (2017: 14) mengatakan supervisi
pendidikan adalah program yang berencana untuk memperbaiki pelajaran. Program ini dapat berhasil
apabila supervisor memiliki keterampilan dan cara kerja yang efisien dalam kerja sama dengan guru dan
petugas pendidikan lainnya.
Menurut Kerney dalam Maunah (2017: 14) mengemukakan supervisi pendidikan adalah
prosedur memberikan pengarahan dan memberikan evaluasi kritis terhadap proses instruksional. Sasaran
akhir dari supervisi adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada semua siswa.
Menurut Boardan, Douglass dan Bent (1961) dalam Maunah (2017: 15) menjelaskan supervisi
pendidikan adalah usaha mendorong, mengkoordinasikan dan membimbing perkembangan guru baik
secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mendapatkan pengertian yang lebih baik dan secara
efektif melaksanakan semua fungsi mengajar sehingga mereka lebih dimungkinkan mendorong dan
membimbing perkembangan siswa ke arah partisipasi yang kaya dan intelijen dalam masyarakat.
Menurut Haris dan Benssent dalam Maunah (2017:15) mendefinisikan supervisi sebagai suatu
tindakan administratif yakni : ‖Supervisi adalah apa yang dilakukan personalia sekolah dengan orang
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dewasa dan barang-barang dengan maksud untuk memelihara atau merubah penyelenggaraan sekolah
agar supaya secara langsung dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pengajaran sekolah‖.
Menurut Sumarni (2007: 10) dalam Pidarta (2009: 2) supervisi pendidikan adalah kegiatan
membina para pendidik dalam mengembangkan pembelajaran, termasuk segala unsur penunjangnya.
Menurt Boardman dalam Herabudin (2009: 195) Supervisi adalah suatu usaha untuk
menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru sekolah, baik
secara individu maupun secara kolektif, agar lebih mengerti, dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh
fungsi pengajaran sehingga mereka mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat modern.
Berdasarkan penjelasan pakar-pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa supervis
pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang supervisor untuk membimbing, mendorong,
mengkoordinasiakan, menstimulasikan dan mengembangkan potensi guru yang ada baik secara individual
maupun koleketif secara yang berlangsung bertahap dan terus menerus dalam pembelajaran sehingga
mencapaui tujuan yang direncankan secara optimal.
Jenis Supervisi Pendidikan
Menurut Briggs dalam Maunah (2017: 41) menjelaskan bahwa jenis supervisi dilihat dari sikap
kerja seorang supervisor adalah:
1) Supervisi yang Bersifat Korektif (Corrective supervision)
Menurut pendapat Briggs memang sangat mudah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain,
tetapi sulit lagi melihat segi-segi positif dalam hubungan dengan hal-hal yang baik. Inilah suatu ciri
yang harus diartikan penemuan suatu usaha kearah perbaikan dalam keseluruhan usaha. Bertolak
dari pendirian ini, maka jelaslah bahwa pekerjaan seorang supervisor yang bermaksud hanya
mencari kesalahan adalah suatu permulaan usaha yang tidak berhasil. Memang sebagai guru
mengetahui dan menyadari terhadap perbuatan yang baik dan perbuatan buruk, tetapi ada
kecenderungan memilih perbuatan yang buruk. Sebagai supervisor perlu menyadari bahwa mencari
kesalahan orang lain sangat bertentangan dengan prinsip dan tujuan supervisi itu sendiri.
Jika tidak ada perbaikan dalam aktivifitas maupun tujuan yang akan dicapai. Ini bukan berarti
bahwa supervisi yang sifatnya mengoreksi itu tidak diperlukan, tetapi persoalannya yang penting
bagi supervisor, ialah bagaimana setiap persoalan dan kekurangan ditempatkan pada tempat yang
sebenarnya dalam seluruh proses pendidikan dan dalam seluruh rencana supervisi.
2) Supervisi yang Bersifat Preventif (preventive supervision)
Berdasarkan pengalaman di kelas dan obeservasi terhadap pekerjaan guru, maka supervisor dapat
mengemukakan kesulitan tertentu yang pernah dihadapi guru-guru. Maka supervisor dapat
mengemukakan kesulitan-kesulitan tertentu yang pernah dihadapi guru-guru, kesulitan ini
merupakan faktor sesungguhnya yang dialami setiap anggota staf. Sebab-sebab kesulitan itu
mungkin oleh kerena kelemahan guru atau faktor-faktor yang mempengaruhi dimana mereka berada,
atau dalam cara kerja yang sukar diatasi dan tak dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam hal ini supervisor bertugas untuk mengemukakan kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi
oleh guru pada masa depan. Gunanya untuk memperkecil sedapat mungkin efek-efek yang mungkin
terjadi dan sekaligus menolong guru memepersiapkan diri bila mereka menghadapi kesulitan.
Supervisi yang sifatnya mencegah kesulitan yang dihadapi berusaha memupuk kepercayaan pada
diri sendiri, untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih memuaskan. Percaya pada diri
sendiri memberi kesanggupan kepada guru-guru untuk memelihara kewibawaan guru terhadap
murid.
3) Supervisi yang Bersifat Konstruktif (constructive supervision)
Supervisi bersifat konstruktif pada hakekatnya erat sekali hubungannya supervisor ialah ia sendiri
meninjau segala masalah dari segi pendidikan. Pendidikan mempunyai arah dan tujuan, baik
supervisor maupun guru-guru wajib memandang masa depan lebih banyak dari masa lampau.
Prosedur yang sehat ialah mengembangkan pertumbuhan lebih banyak dari pada memindahkan
kasalahan.
4) Supervisi yang Bersiaft Kreatif (creative supervision)
Perbedaan anatara supervisi yang kreatif dengan yang konstruktif hanya terletak pada aksentasinya
yaitu kebebasan yang lebih besar. Kebebasan menghasilkan suatu ide. Pada creative supervisison
lebih ditetakankan pada kebebasan agar guru-guru dengan kemampuan berpikirnya dapat mencapai
hasil dengan lebih efektif.
METODE
Penelitian dilaksanakan di kelas-kelas dalam satu ssekolah. Metode penelitian ini
menggunakan metode Penelitian Tindakan Sekolah. Menurut Daryanto (2014: 228) Penelitian Tindakab
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Sekolah digunakan unruk meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan, manajemen
dan pembelajaran, ytermasuk mutu guru, kepala sekolah, khususnya yang berkaiatan tugas profesional
pengawas, meningkatkan kemampuan dan sikap profesional sebagai kepala sekolah, menjmbuh
kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif didalam melakukan
perbaikan mutu pendidikan. Penelitian Tindakan Sekolah dilakukan di dalam satu sekolah yang memiliki
suatu permasalahan dan memerlukan penyelesaian guna memperbaikinya. Dalam penelitian tindakan
sekolah, peneliti dapat melibatkan seluruh komponen sekolah untuk mempermudah dan memperlancar
proses penelitian serta mendapatkan hasil yang optimal.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Elliot. Hal ini dikarenakan
dalam penelitian yang akan dilaksanakan tidak dapat selesai dalam satu tindakan. Kegiatan penelitian
memiliki tahapan kerja sebagai berikut; (a) mendapatkan dan merumuskan masalah, (b) mengkaji teori
untuk merumuskan hipotesis atau menetapkan kriteria variabel dalam pengembangan/ perancangan/
pendeskripsian, (c) mengumpulkan fakta empirik, baik dengan menggunakan berbagai instrumen,
melakukan perlakuan , atau dengan membuat produk dengan kriteria teoritik untuk pengambilan
keputusan, dan (e) menyimpulkan hasil dan mempublikasikan penmepitian.
Penelitian tindakan sekolah merupakan penerapan penemuan fakta pada pemecahan masalah dalam
situasi sosial untuk meningkatkan kualitas tindakan yang dilakukan di dalamnya melalui kolaborasi dan
kerjasama peneliti, praktisi, dan seluruh komponen yang terlibat. Penelitian Tindakan Sekolah dilakukan
di dalam satu sekolah yang memiliki suatu permasalahan dan memerlukan penyelesaian guna
memperbaikinya. Dalam penelitian tindakan sekolah, peneliti dapat melibatkan seluruh komponen
sekolah untuk mempermudah dan memperlancar proses penelitian serta mendapatkan hasil yang optimal.
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah pengamatan dan pemantauan lapangan,
Supervisi administrasi, dan Pencocokan data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti
gunakan adalah teknik analisis interaktif, yang meliputi :
1. Reduksi data, yaitu mengurutkan data secara runtut
2. Diskripsi data, yaitu memaparkan data yang ada dengan jelas
3. Kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan darai data-data yang ada.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Diskripsi Kondisi Awal
Kondisi awal tindakan merupakan hasil supervisi administrasi sebagai berikut :
Dari 10 guru di SD Negeri Gumpang 03 UPTD Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan Kartasura,
hanya 3 orang guru yang membuat administrasi pembelajaran ( Rencana Persiapan Pembelajaran,
Progta, Promes) dikatakan lengkap hanya 3 orang guru atau 30 %. Mereka biasanya memesan teman
dari sekolah lain atau hanya foto copy administrasi tahun yang lalu.
2.

Diskripsi Tindakan Siklus I
a. Perencanaan Tindakan Pembimbingan dan Pembinaan
Perencanaan tindakan pembimbingana dan pembinaan merupakan langkah operasional
awal dari penelitian tindakan sekolah yang disusun dengan mengacu pada hipotesis tindakan
dan hasil observasi pada supervisi. Langkah awal yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam
tindakan Siklus I menerapkan suopervisi korektif, yaitu mengoreksi kekurangan-kekurangan
pada administrasi pembelajaran meliputi antara lain:
1) Mengemukakan hasil supervisi administrasi
2) Mengemukakan administrasi yang digunakan dalam pembelajaran.
3) Menyiapkan administrasi pembelajaran yag lengkap
(a) Program Tahunan
(b) Program Semester
(c) Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
(d) Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)
b. Pelaksanaan Tindakan Pembimbingan dan Pembinaan
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada pertemuan kedua adalah sebagai
berikut:
1) Kepala sekolah mengumpulkan guru pada ruang kelas
2) Kepala sekolah memberikan contoh administrasi dalam pembelajaran
3) Kepala sekolah menunjukkan kalender pendidikan.
4) Kepala sekolah bersama guru menghitung hari efektif.
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3.

5) Kepala sekolah memberi contoh pembuatan program tahunan berdasarkan kalender
pendidikan dan silabus.
6) Kepala sekolah memberikan contoh pembuatan Program semester berdasarkan program
tahunan dan silabus
7) Kepala sekolah memberikan contoh pembuetan RPP berdasarkan progran semester dan
silabus.
8) Kepala sekolah memberikan tugas kepada guru untuk membuat administrasi seprti
contoh untuk masing- masing guru
c. Observasi Tindakan Pembimbingan dan Pembinaan
Observasi dalam tindakan pembimbingan dan pembinaan pertama, ada peningkatan
guru yang membuat adminstrasi. Dalam tindakan pembimbingan dan pembinaan yang pertama
ini ada 6 guru yang sudah membuat dengan cukup baik,. Ada peningkatan 30 % dari 3 guru
mrnjadi 6 guru. Sudah 60 % yang membuat administrasi dengan baik.
d. Refleksi Hasil Tindakan
Berdasarkan analisa pada tindakan pembimbingan dan pembinaan yang pertama dapat
dijelaskan bahwa:
1) Bimbingan pertama dilakukan secara klasikal degan mengamati tayangan contoh
adminastrasi pada proyektor.
2) Sudah ada peningkatan dalam pembuatan administrasi pembelajaran
3) Sarana kurang memadai
4) Belum ada soft wear untuk administrasi
Diskripsi Tindakan Siklus II
a. Perencanaan Tindakan Pembimbingan dan Pembinaan
Perencanaan tindakan pembimbingana dan pembinaan suklus kedua merupakan langkah
dari penelitian tindakan sekolah yang disusun dengan mengacu pada siklus I dan hasil observasi
pada supervisi. Langkah awal yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam tindakan Siklus II
menerapkan supervisi konstruktif. meliputi antara lain:
1) Mengemukakan hasil tidakan pertama
2) Mengemukakan hasil administrasi yang dibuat pada tindakan pertama.
3) Menyiapkan administrasi pembelajaran yag lengkap
(a) Program Tahunan
(b) Program Semester
(c) Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
(d) Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)
4) Menyiapkan soft copy media yang berisi administrasi pembelajaran
5) Menyiapkan LCD
b. Pelaksanaan Tindakan Pembimbingan dan Pembinaan
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada pertemuan kedua siklus yang kedua
adalah sebagai berikut:
1) Kepala sekolah mengumpulkan guru pada ruang kelas
2) Kepala sekolah memberikan contoh administrasi dalam pembelajaran dengan
menjelaskan dengan soft copy materi
3) Kepala sekolah menunjukkan kalender pendidikan.
4) Kepala sekolah bersama guru menghitung hari efektif.
5) Kepala sekolah memberi contoh pembuatan program tahunan berdasarkan kalender
pendidikan dan silabus dengan mengedit program yang sudah disiapkan.
6) Kepala sekolah memberikan contoh pembuatan Program semester berdasarkan program
tahunan dan silabus dengan mengedit program yang sudah disiapkan
7) Kepala sekolah memberikan contoh pembuetan RPP berdasarkan progran semester dan
silabus dengan mengedit program yang sudah disiapkan
8) Kepala sekolah memberikan flaadis kepad setiap guru yang berisi master dari administrasi
pembeajaran.
9) Kepala sekolah memberikan tugas kepada guru untuk membuat administrasi seprti contoh
untuk masing- masing guru dengan mengedit seperti yang dikemukakan kepala sekolah
c. Observasi Tindakan Pembimbingan dan Pembinaan
Observasi dalam tindakan pembimbingan dan pembinaan kedua, ada peningkatan guru
yang membuat adminstrasi. Dalam tinadakan pembimbingan dan pembinaan yang pertama ini
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ada 8 guru yang sudah membuat dengan cukup baik,. Ada peningkatan 20 % dari 6 guru mrnjadi
8 guru. Sudah 80 % yang membuat administrasi dengan baik.
d. Refleksi Hasil Tindakan
Berdasarkan analisa pada tindakan pembimbingan dan pembinaan yang kedua dapat
dijelaskan bahwa:
1) Bimbingan kedua dilakukan secara klasikal dan bimbingan degan mengamati tayangan
contoh adminastrasi pada proyektor.
2) Sudah ada peningkatan yang sigmifikan dalam pembuatan administrasi pembelajaran
3) Guru sudah diberi master administrasi
4) Guru sudah bisa menedit master yang ada sesuai dengan harapan kepala sekolah
PEMBAHASAN
1. Hipotesis tindakan yang menyatakan bahwa ―Penggunaan Supervisi Administrasi dapat
meningkatkan kinerja guru dalam administrasi pembelajaran pada guru SD Negeri Gumpang 03
UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017 semester I‖
terbukti kebenarannya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja guru dalam membeuat
administrasi pembelajaraan di kelas.
2. Kinerja guru dalam pembuatan adminstrasi pembelajaran di kelas memgalami kenaikan yang
signifikan.
3. Supervisi terhadap adminstrasi guru-guru memberikan motivasi guru untum memperbaiki
administrasi yang selama ini dibuat.
4. Penggunaan supervisi administrasi dapet meningkatkan kinerja guru dalam pembuatan administrasi
pembelajaran.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ―Penggunaan Supervisi
Administrasi dapat meningkatkan kinerja guru dalam administrasi pembelajaran pada guru, terutama di
SD Negeri Gumpang 03 UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kartasura terbukti
kebenarannya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja guru dalam membuat administrasi
pembelajaraan di kelas. Dengan demikian supervisi administrasi harus diterapkan di setiap sekolah agar
pembelajaran lancar, kinerja guru meningkat dan tercapai tujuan pendidikan dan tujuan sekolah dengan
optimal.
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PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM MENYUSUN RPP MELALUI SUPERVISI
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TAHUN 2017/2018
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ABSTRAK
Keberhasilan sebuah pembelajaran dapat tercapai secara optimal jika guru berhasil dengan baik membawa
pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada. Pembelajaran yang baik ini dapat dilakukan jika guru
memiliki perangkat-perangkat pembelajaran yang baik pula, salah satunya adalah adanya Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Tanpa adanya RPP yang baik, guru tidak dapat melaksanakan
pembelajaran yang baik pula. Berdasarkan data yang didapatkan pada awal tahun pelajaran 2017/2018,
menunjukan bahwa RPP di sekolah-sekolah gugus ahmad yani masih belum baik, bahkan beberapa guru
tidak melaksanakan penyusunan RPP. Hanya 60% guru yang menyusun RPP, secara kualitas baru
mencapai 30% guru yang menyusun RPP dengan baik dan sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran yang
dilakukan.
Berdasarkan hal tersebut maka peneliti selaku pengawas sekolah melaksanakan supervisi akademik
berkala untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP di Sekolah Dasar gugus Ahmad Yani,
kecamatan Lawean, Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan.
Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi dan panduan wawancara. Hasil penelitian
menunjukan adanya meningkatan keterampilan guru dalam menyusun RPP. Pada akhir siklus,
manunjukan data bahwa seluruh guru di gugus ahmad yani kecamatan lawean sudah menyusun RPP
dengan baik.
Kata Kunci: Kompetansi Guru, Supervisi Akademik
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia untuk menghadapi perkembangan zaman.
Menurut UU Nomor 20 tahun 2003, ―Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian, akhlak yang mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara‖.
Tujuan langsung pendidikan adalah perubahan kualitas hasil belajar baik ranah kognitif, afektif,
dan psikomotorik. Hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal di antaranya minat dan kemauan seorang peserta didik dalam mengelola materi yang diterima.
Faktor eksternal di antaranya tersedianya media dan kehadiran seorang guru dalam proses pembelajaran.
Adapun pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang diakukan oleh peserta didik dengan guru,
baik di dalam kelas maupun di luar kelas dengan menggunakan sebagai sumber belajar dan media belajar.
Guru merupakan salah satu faktor yang memegang peran penting terhadap mutu pendidikan.
Pendidikan yang bermutu ditandai dengan keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Jika guru dapat
mengelola kelas dan memberikan layanan belajar dengan baik, maka kegiatan pembelajaran di sekolah
akan berhasil. Dengan kata lain, keberhasilan suatu proses pembelajaran tidak terlepas dari aktivitas guru.
Aktivitas guru yang akan memberikan layanan belajar yang berkualitas tentu membutuhkan pemahaman
akan konsep belajar dan pengembangan kurikulum dalam bentuk penyusunan silabus, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan implementasinya dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam
maupun di luar kelas (Sagala, 2012: 32).
Hal tersebut sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk
satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa dalam proses pembelajaran diperlukan perencanaan,
pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan. Perencanaan proses pembelajaran salah satunya adalah
penyusunan silabus yang kemudian akan dijabarkan dalam RPP sebagai pedoman guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran.
Oleh sebab itu, setiap guru pada satuan pendidikan diwajibkan untuk menyusun RPP secara
lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta
psikologis peserta didik. Dengan demikian, penyusunan dan implementasi RPP oleh guru, perlu di
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fasilitasi dan dibimbing oleh kepala sekolah dan pengawas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
(Sagala, 2012: 35).
Berdasarkan hal tersebut maka RPP harus ada sebagai pedoman mengajar dan peneliti sebagai
pengawas sekolah memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lebih baik. Peneliti
melaksanakan studi pendahuluan si sekolah-sekolah gugus ahmad yani kecamatan lawean didapatkan data
bahwa guru belum maksimal dalam membuat RPP, baru 60% guru yang membuat RPP dalam setiap
pelaksanaan pembelajaran dan saat dinilai kualitasnya baru 30% guru yang sudah membuat RPP dengan
baik. Berangkat dari hasil studi pendahuluan tersebut, menunjukan adanya kebutuhan guru akan
pelayanan supervisor, maka dibutuhkan adanya suatu upaya yang bertujuan untuk memperbaiki
kelemahan-kelemahan guru dalam menyusun dan mengimplementasikan RPP, sehingga dapat meningkat
kan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya mampu mempengaruhi hasil belajar peserta didik.
Menurut Pidarta (2009: 124) permasalahan kinerja guru yang dirasa masih amat lemah dapat
diatasi menggunakan supervisi. Sejalan dengan gagasan Pidarta, Sagala (2012: 194) mengungkapkan
salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kelemahan guru adalah melalui supervise
klinis akademik. Supervisi yang dilaksanakan merupakan sebuah pertemuan antara supervisor dengan
guru yang telah sepakat untuk dilakukan pengamatan saat mengajar. Supervisi dilakukan untuk
memecahkan masalah-masalah pembelajaran sehingga dapat memperbaiki kelemahan guru dalam
mengajar. Tahapan pelaksanaan supervise dalam bentuk siklus dimulai dengan kegiatan pra siklus,
kemudian dilanjutkan pada tahap pertemuan pendahuluan, pengamatan (observasi) kelas, dan pertemuan
balikan.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penaliti melaksanakan penelitian tindakan untuk
meningkatkan kompetensi guru sekolah dasar dalam menyusun RPP di gugus ahmad yani kecamatan
lawean kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi guru dalam
menyusun RPP mengalami peningkatan. Sebelum pelaksanaan tindakan hanya 60% guru yang membuat
RPP, setelah dilaksanakan supervisi akademik didapatkan data bahwa semua guru telah membuat RPP
dan memiliki kualitas baik.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan, dilaksanakan di Sekolah Dasar yang berada dalam
gugus ahmad yani, kecamatan Lawean, kota Surakarta. Pelakanaan penelitian ini dilakukan melalui tahap
studi pendahuluan, penyusunan proposal penelitian, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis
data, pembahasan hasil analisis data, dan penyusunan laporan. Penelitian tindakan ini dilakukan
menggunakan model supervisi akademik yang terdiri dari 2 siklus dimana setiap siklus terdapat 3 tahap.
Supervisi ini diawali dengan mendiskusikan rencana pembelajaran antara supervisor dengan guru,
dilanjutkan supervisor mengobservasi guru, menemukan permasalahan dan menjelaskan kepada guru
RPP yang baik, serta melaksanakan diskusi perbaikan RPP.
Siklus I
1. Perencanaan; Pada tahap ini supervisor bersama guru merencanakan pelaksanaan pengamatan,
teknik yang akan digunakan, sasaran dan pelaksanaan supervisi. Supervisor menyiapkan
instrument observasi dan lembar wawancara selanjutnya melakukan review RPP yang disusun
oleh guru serta menjelaskan kepada guru RPP yang baik.
1. Pengamatan; Pada tahap ini supervisor melakukan pengamatan terhadap perbaikan RPP serta
mengamati pelaksanaan pembelajaran untuk mengetahui kualitas dan originalitas RPP.
2. Pertemuan balikan; Supervisor bersama guru berdiskusi melakukan analisa dan refleksi hasil
pembuatan RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Balikan diberikan dengan segera dan secara
objektif.
Siklus II
2. Perencanaan; Pada tahap ini supervisor bersama guru membicarakan rencana kemampuan yang
akan diamati, teknik yang akan digunakan, sasaran dan pelaksanaan supervisi. Supervisor
menyiapkan instrument observasi dan lembar wawancara. Berdasarkan hasil analisa dan refleksi
pada siklus I, supervisor melakukan review dokumen pembelajaran berupa revisi RPP.
3. Pengamatan;
Supervisor melakukan pengamatan kembali terkait perbaikan RPP dan
pelaksanaannya dalam pembelajaran untuk mengetahui kualitas dan originalitas RPP.
4. Pertemuan balikan; Supervisor bersama guru berdiskusi melakukan analisa dan refleksi hasil
pengamatan perilaku guru mengajar. Balikan diberikan dengan segera dan secara objektif.
Balikan diteruskan dengan melakukan tindakan berupa pelatihan yang dilakukan oleh tutor
sejawat.
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dan observasi
terstruktur menggunakan lembar penilaian untuk menilai RPP yang disusun guru. Observasi terstruktur,
dilengkapi dengan instrument observasi yang digunakan untuk mengetahui skor kemampuan guru dalam
menyusun RPP. Teknik wawancara tidak terstruktur dilakukan ketika melakukan studi pendahuluan untuk
mengetahui kebutuhan/ masalah yang dialami guru.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Penelitian dilaksanakan sesuai dengan alur penelitian tindakan yang terdiri dari dua siklus (siklus I
dan siklus II). Pada siklus 1, mendapatkan hasil bahwa guru mampu menyusun RPP dengan baik, namun
masih ditemukan beberapa kekurangan misalnya kesesuaian sintak pembelajaran dengan tujuan
pembelajaran. Pada siklus II, kegiatan perencanaan secara umum menunjukan bahwa kemampuan guru
dalam menyusun RPP sudah lebih baik dibandingkan pada siklus I, pada siklus II juga menunjukan
bahwa RPP yang dibuat bersifat original. Hal ini terlihat saat melaksanakan pengamatan diketahui bahwa
mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang dibuat. Pada tabel 1 merupakan hasil
analisa kualitas penyusunan RPP di lima sekolah dasar yang berada di gugus Ahmad Yani kecamatan
Lawean setelah dilakukan supervis pada siklus I.
Tabel 1. Rekapitulasi Penilaian RPP setelah revisi (Siklus 1)
No
Klasifikasi Penilaian
1
A : Baik sekali
2
B : Baik
3
C : Cukup
4
D : Kurang
Jumlah
Prosentase A dan B

Rentang nilai
86- 100
71- 85
51- 70
0 – 50

F
3
2
5
100

%
60
40
100

Hasil analisa revisi RPP pada tabel 1 memperlihatkan terjadinya peningkatan kualitas RPP.
Kualitas RPP pada 5 sekolah menunjukan 3 sekolah memiliki rata-rata klasifikasi baik sekali dan 2
sekolah memiliki rata-rata baik. Pada tahap ini pula seluruh guru dalam 5 sekolah semuanya telak
membuat RPP. Pada siklus I masih ditemukan beberapa guru dalam menentukan sintak pembelajaran
tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Temuan yang lain, pada saat pengamatan pembelajaran,
beberapa guru tidak menjalankan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat. Berdasarkan hal ini maka
peneliti sebagai supervisor melaksanakan refleksi dan memberikan masukan untuk perbaikan, sehingga
pada siklus II mendapatkan hasil yang lebih baik.
Pelaksanaan evaluasi dan refleksi serta pebaikan tindakan tersebut manampakan hasil, pada siklus
II terdapat perbaikan, terutama dalam kesesuaian pembelajaran dengan RPP yang dibuat. Pada siklus
kedua ini, penelitian dilanjutkan dengan menguji keaslian RPP yang disusun oleh guru. Metode yang
digunakan adalah dengan melakukan supervisi kelas. Dari pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan
berdasarkan RPP yang dibuat, dapat terlihat keaslian penyusunannya.
Hasil dari analisa penguat tersebut, menunjukkan bahwa RPP yang dikumpulkan benar disusun
oleh guru yang bersangkutan. Karena terjadi kesesuaian scenario pembelajaran antara perencanaan dan
pelaksanaan di kelas. Data kesesuaian tersebut dapat dilihat dari tabel 2.
Tabel 2. Penilaian Supervisi Kesesuaian RPP
No

Klasifikasi
Penilaian

Rentang nilai

f

%

1
2
3
4

A : Sesuai
B : Cukup sesuai
C : Kurang sesuai
D : Tidak sesuai

76 - 100
51 - 75
26 - 50
0 - 25

4
1
-

80
20
-

5

100

Jumlah
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Berdasarkan tabel 2. dapat disimpulan bahwa RPP yang dikumpulkan guru adalah bersifat
original. Hal ini terlihat dari 5 sekolah yang disupervisi didapatkan data cukup besarnya guru mampu
melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang dibuat.
Komparasi Distribusi Frekuensi Skor Kemampuan Guru dalam menyusun RPP
Peningkatan kemampuan rata-rata guru di 5 sekolah dalam menyusun RPP dapat dikomparasikan
dari kondisi awal, siklus I, dan siklus II. Pada akhir siklus menunjukan hasil yang baik terhadap
kemampuan guru dalam menyusun RPP. Rata-rata guru dalam 5 sekolah menunjukan nilai dalam interval
>= 80. Data komparasi dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Kontribusi Distribusi Frekuensi Skor Rata-Rata KemampuanGuru dalam
Menyusun RPP di 5 Sekolah
Kelas Interval
Kondisi Awal
Siklus 1
Siklus 2
< 20
0
0
0
20-39
0
0
0
40-59
2
0
0
60-79
2
3
0
>= 80
1
2
5
KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik
mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah
Dasar gugus Ahmad Yani kecamatan Lawean kota Surakarta. Pada studi pendahuluan hanya 60% guru
yang membuat RPP dan baru 30% guru menyusun RPP dengan baik. Setelah dilaksanakan supervisi
akademik, semua guru dapat membuat RPP dengan baik.
Saran
Mengacu pada simpulan penelitian tindakan yang sudah dilaksanakan peneliti selaku pengawas
sekolah, maka hendaknya pengawas sekolah bisa melakukan supervise akademik secara berkala, sehingga
dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan guru dalam mengajar sehingga dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran. Saran selanjutnya hendaknya kepala sekolah juga membantu dalam mengoptimalkan
pembelajaran di sekolah yang dipimpin, selanjutnya untuk guru hendaknya selalu bersikap proaktif
terhadap treatment dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis permasalahan guru dalam pengembangan
profesionalisme guru pada era disrupsi di SD Negeri Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, yang
meliputi: karakteristik pengembangan profesionalisme guru, permasalahan yang dihadapi guru, dan upaya
dalam mengatasi permasalahan guru dalam pengembangan profesionalieme pada era disrupsi di SD
Negeri Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Subyek penelitian berjumlah 20 guru dari SD Negeri di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.
Hasil penelitin menunjukkan bahwa, pertama pengembangan profesionalisme guru terkait dengan
pendidikan dan pelatihan yang paling banyak dilakukan adalah pembinaan internal yang dilaksanakan oleh
pihak sekolah sebesar 80%. Sedangkan pengembangan profesionalisme guru pada kegiatan lain yang
banyak dilakukan oleh guru-guru adalah diskusi dan workshop. Kedua, permasalahan pengembangan
profesionalisme mencakup: minat untuk melaksanakan pengembangan masih rendah, keterbatasan waktu,
kompetensi yang diperlukan belum mendukung, kurangnya kesempatan untuk mengembangkan profesi,
kurang termotivasi untuk melakukan pengembangan profesionalisme, dan skill guru dalam pengambangan
profesi masih rendah. Ketiga, upaya yang dilakukan oleh guru, pemerintah dan sekolah adalah: guru diberi
kesempatan untuk mengikuti seminar, bimtek dan lokakarya pengembangan profesi, guru dibiasakan
menggunakan IT, guru diberi kesempatan melanjutkan kuliah, dan pelatihan. Penelitian ini disarankan
kepada Pemerintah, sebaiknya program-program peningkatan ketrampilan guru, dilaksankaan secara
berjenjang dan berkelanjutan. Kepala Sekoah, melakukan pembinaan secara kontinyu, dan bekelanjutan.
Sebaiknya guru dalam menghadapi era disruptif harus berani mencoba melakukan kegiatan
pengembangan, baik berupa pengembangan diri, publikasi ilmiah, maupun karya inovatif.
Kata Kunci: Professional guru, era disruptif
PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan bentuk
nyata pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 ini
disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Oleh sebab itu guru dituntut agar
terus mengembangkan kapasitas dirinya sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang
berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun
internasional.
Konsep pengembangan profesionalisme menurut Alba, G.D & Sandberg (2006: 384), the concept
of professional development is not clearly delimited. A profession traditionally is defined as being based
on systematic, scientific knowledge. Preliminary development of professional skill has occurred largely
through designated higher education programs, with subsequent development taking various forms.
Pendapat tersebut menjelaskan bahwa konsep pengembangan profesional tidaklah dengan jelas dibatasi.
Suatu profesi digambarkan sebagai dasar pengetahuan sistematis dan pengetahuan ilmiah. Pengembangan
ketrampilan profesional telah dirancang luas melalui program-program pendidikan lebih tinggi dengan
berbagai bentuk pengembangan. Terkait hal tersebut, guru adalah tenaga profesional yang melaksanakan
proses pembelajaran. Jika guru dapat menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama, baik kepala
sekolah, guru, siswa, dan staf, berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan
maka akan tercipta lingkungan kerja yang nyaman. Sebagai jabatan profesional, guru harus meningkatkan
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pengetahuan, sikap, dan ketrampilan secara terus-menerus. Disamping guru harus menjawab tantangan
perkembangan masyarakat, jabatan guru harus selalu dikembangkan.
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara awal dengan guru-guru SD Kecamatan Kedungjati
Kabupaten Grobogan, ditemukan beberapa fakta di lapangan terkait pengembangan profesionalisme guru,
pertama minat guru untuk melakukan pengembangan profesionalisme kurang disebabkan banyaknya
tugas-tugas guru di luar tugas mengajar di kelas, kedua kemampuan guru dalam membuat karya ilmiah
masih kurang, dan ketiga kompetensi yang dimiliki guru belum menunjukkan kompetensi yang
dibutuhkan di era disrupsi. Dari fakta tersebut, dalam mengembangkan profesionalisme guru di SD
Negeri Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan masih mengalami permasalahan, baik dari dari
internal guru sendiri maupun dari faktor eksternal. Karena itu dalam penelitian ini akan mengkaji
permasalahan guru dalam pengembangan profesionalismenya, dengan rumusan: ‖bagaimanakah
permasalahan guru dalam pengembangan profesionalisme pada era disrupsi di SD Negeri Kecamatan
Jogorogo, yang kemudian terbagi dalam sub fokus sebagai berikut: (1) Bagaimanakah karakteristik
pengembangan profesionalisme guru pada era disrupsi di SD Negeri Kecamatan Kedungjati Kabupaten
Grobogan? (2) Bagaimanakah karakteristik permasalahan yang dihadapi guru dalam pengembangan
profesionalisme pada era disrupsi di SD Negeri Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan? (3)
Bagaimana upaya dalam pengembangan profsionalieme guru pada era disrupsi di SD Negeri Kecamatan
Kedungjati Kabupaten Grobogan?
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis permasalahan guru dalam pengembangan
profesionalisme guru pada era disrupsi di SD Negeri Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, yang
meliputi: (1) Karakteristik pengembangan profesionalisme guru pada era disrupsi di SD Negeri
Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. (2) Permasalahan yang dihadapi guru dalam pengembangan
profesionalisme pada era disrupsi di SD Negeri Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. (3) Upaya
dalam mengatasi permasalahan guru dalam pengembangan profesionalieme pada era disrupsi di SD
Negeri Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.
METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Soejono
(2009: 68), penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,
keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari sampai dengan
April 2018. Menurut Arikunto (2009: 107) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah
subyek dari mana data diperoleh. Sedangkan menurut Moleong (2010: 157), sumber utama dalam
penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data-data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan, key informan,
dan dokumentasi. Subjek Penelitian berjumlah 20 orang guru dari 20 SD Negeri Kecamatan Kedungjati
Kabupaten Grobogan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan
kuesioner. Secara sederhana oleh Sutopo (2010: 94) dinyatakan bahwa: ‖terdapat dua model pokok dalam
melaksanakan analisis di dalam penelitian kualitaatif, yaitu (1) model analisis jalinan atau mengalir (flow
model of analysis) dan (2) model analisis interaktif‖. Analisis dalam penelitian ini terdiri dari tiga
komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Pengembangan Profesionalisme Guru
Pengembangan menurut Beebe, et.al (2004: 8) adalah:
The concept of development is a process often linked to both training and human resources. The word
development added to other terms suggests a broadening of the behaviors or strategies to achieve a
goal. Development is any behavior, strategy, design, restructuring, skill or skill set, strategic plan, or
motivational effort that is designed to produce growth or change over time. Development is a process
of helping the organization or individuals in the organization do their jobs more effectively.
Development involves a set of strategies that can help an individual or organization change to
perform more effectively in achieving individual or corporate vision, mission, and goals.
Konsep pengembangan adalah suatu proses yang saling berkesinambungan antara pelatihan
dan sumber daya manusia. Kata pengembangan ditambahkan pada bagian lain yang mempengaruhi
perilaku atau strategi untuk mencapai suatu tujuan/hasil. Pengembangan adalah segala perilaku,
strategi, desain, restrukturisasi, ketrampilan, perencanaan strategis, atau usaha memotivasi yang
dirancang untuk menghasilkan pertumbuhan atau perubahan dari waktu ke waktu. Pengembangan
adalah suatu proses untuk membantu organisasi atau individu dalam melakukan pekerjaan secara
efektif. Pengembangan melibatkan satu set strategi yang dapat membantu individu atau organisasi
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untuk lebih efektif dalam melaksanakan pencapaian individu atau visi organisasi, misi, dan
tujuan/hasilnya.
Profesionalisme guru menurut Fullan, M (1997: 142) sebagai berikut:
The professionalization reforms at the national and state levels center on teachers’ demonstrated
knowledge base (as reflected in standards for teacher education program accreditation and candidate
assessment), on conditions surrounding teacher certification and licensure, and on the structure of
career opportunities in teaching. At the local level, professionalization tends to take the form of
extended assistance to new teachers, and experiments in side-based decision making.
Pendapat Fullan di atas dapat dimaknai bahwa profesionalisasi merubah dasar pengetahuan
guru pada tingkat nasional dan pusat sebagai cerminan/refleksi dalam standar akreditasi program
pendidikan dan penilaian calon guru, sertifikasi guru dan lisensi kesempatan karir dalam mengajar.
Pada tingkat daerah, profesionalisasi cenderung untuk meningkatkan bantuan pada guru baru,
memberikan kesempatan berkarir bagi guru yang berpengalaman dan mengadakan percobaan bagi
pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah.
Pengembangan sumber daya manusia terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pelatihan dan
pengembangan (training and development). Program pelatihan dan pengembangan merupakan
serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan
kinerja individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Aktivitas ini mengajarkan keahlian baru,
memperbaiki keahlian yang ada, dan mempengaruhi sikap karyawan. Aktivitas pelatihan dirancang
untuk meningkatkan keahlian pada pekerjaan saat ini. Sebagai contoh karyawan dapat dilatih dalam
teknik pengambilan keputusan atau kemampuan dalam sistem pengolahan data. Aktivitas
pengembangan dirancang supaya mendidik karyawan di luar keperluan posisi, sehingga dipersiapkan
untuk promosi dan mampu memandang peran dalam organisasi secara lebih luas.
Jenis-jenis pengembangan profesionalisme guru, terbagi dalam dua kelompok, pertama melalui
Pendidikan dan Pelatihan, yang mencakup: inhouse training (IHT), program magang, kemitraan
sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, kursus singkat di LPTK atau
lembaga pendidikan lainnya., pembinaan internal oleh sekolah. dan pendidikan lanjut. Kedua, melalui
kegiatan selain Pendidikan dan Pelatihan, yang terdiri dari: diskusi masalah pendidikan, seminar,
workshop, penelitian, penulisan buku/bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, dan pembuatan
karya teknologi/karya seni.
Dalam Permenneg Pan dan Rb Nomor 16 pasal 11 huruf C, dijelaskn bahwa pengembangan
keprofesian berkelanjutan, mencakup: pertama, pengembangan diri yang mencakup: mengikuti diklat
fungsional dan kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru.
Kedua, publikasi ilmiah yang mencakup: presentasi pada forum ilmiah, melaksanakan publikasi
ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal, dan melaksanakan
publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Ketiga, karya inovatif yang
mencakup: menemukan teknologi tepatguna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau
modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, dan mengikuti pengembangan penyusunan standar,
pedoman, soal dan sejenisnya.
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada responden, dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Karakteristik Pengembangan Profesional Guru
Respon
No Aspek
Indikator
Ya
Tidak
Total
A
Pendidikan dan Pelatihan
In House Training
F
9
11
20
%
45
55
100
Program Magang
F
4
16
20
%
20
80
100
Kemitraan Sekolah
F
8
12
20
%
40
60
100
Belajar jarak jauh
F
10
10
20
%
50
50
100
Berjenjang dan Khusus
F
6
14
20
%
30
70
100
Kursus
F
8
12
20
%
40
60
100
Pembinaan Internal
F
16
4
20
%
80
20
100
Studi Lanjut
F
5
15
20

423

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

B

Pengembangan Lain

Diskusi
Seminar
Workshop
Penelitian
Penulisan Buku/Bahan Ajar
Pengembangan Media
Penulisan Karya Teknologi

%
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%

25
20
100
15
75
16
80
11
55
11
55
12
60
2
10

75
0
0
5
25
4
20
9
45
9
45
8
40
18
90

100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan profesionalisme
guru terkait dengan pendidikan dan pelatihan yang paling banyak dilakukan adalah pembinaan
internal yang dilaksanakan oleh pihak sekolah sebesar 80% (16). Sedangkan pengembangan
profesionalisme guru pada kegiatan lain yang banyak dilakukan oleh guru-guru adalah diskusi dan
workshop. Seluruh guru pernah mengikuti diskusi baik di tingkat internal maupun eksternal sekolah.
Sedangkan pada kegiatan workshop sebagian besar guru telah mengikutinya sebesar 80% (16).
Era disrupsi ditandai dengan perubahan yang semaikin cepat dan menuntut adanya pola baru.
Cakupan era disrupsi luas meliputi dunia bisnis, perbankan, transportasi sosial masyarakat hingga
pendidikan (Muhamad Nur Rizal, 2018). Salah satu subjek perubahan pendidikan dalam menyikapi
era disrupsi adalah mempersiapkan keterampilan yang dibutukan siswa dalam masa depan. Persiapan
tersebut dapat dimulai dengan mengembankan kompentensi guru. Guru merupakan titik fokus dalam
menentukan perubahan yang terajdi di sekolah, efektivitas pembelahjaran disekolah tergantung pada
kompetensi guru dalam mencipatkan pola pembelajaran (JG Ferreica, 2014:34. (2). Menurut Olga
(2018: 151) keterampilan yang dibutkan guru untuk menghadapi era disrusp meliputi 5 apsek yaitu 1)
teachers demonstrate leadership, 2) Teachers establish a respectful environment for a diverse
population of students 3) Teachers know the content they teach, 4) Teachers facilitate learning for
their students, 5) Teachers reflect on their practice.
Tabel 2. Hasil Angket Keterampilan yang dibutuhkan Guru dalam Menyikapi Era Disruspsi
Respon
No. Aspek
KadangTidak
Selalu Sering
kadang
Pernah
1
teachers demonstrate leadership
F
0
5
6
9
% 0
25
30
45
2
teachers
establish
a
respectful F
2
2
6
10
environment for a diverse population of
student
% 10
10
30
50
3
teachers know the content they teach
F
5
6
7
2
% 25
30
35
10
4
teachers facilitate learning for their F
3
4
10
3
students
% 20
20
50
15
5
teachers reflect on their practice
F
2
2
9
7
% 10
10
40
35
Rata-rata
F
2,4
3,8
7,6
6,2
% 13
19
37
31

Total
20
100
20

100
20
100
20
100
20
100
20
100

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa respon angket untuk keterampilan ―teacher
demonstrate leadership‖ jumlah responden pada kategori Selalu 0 (0 %), Sering 5 (25 %), Kadangkadang 6 (30 %) dan Tidak Pernah 9 (45 %). Aspek teachers establish a respectful environment for a
diverse population of student jumlah responden pada kategori Selalu 2 (10 %), Sering 2 (10 %),

424

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Kadang-kadang 6 (30 %) dan Tidak Pernah 10 (50 %). Aspek teachers know the content they teach
jumlah responden pada kategori Selalu 5 (25 %), Sering 6 (30 %), Kadang-kadang 7 (35 %) dan Tidak
Pernah 10 (50 %). Aspek teachers facilitate learning for their students jumlah responden pada
kategori Selalu 3 (20 %), Sering 4 (20 %), Kadang-kadang 10 (50 %) dan Tidak Pernah 3 (15 %).
Aspek teachers reflect on their practice teach jumlah responden pada kategori Selalu 2 (10 %), Sering
2 (10 %), Kadang-kadang 9 (40 %) dan Tidak Pernah 7 (35 %). Rata-rata teacher demonstrate
leadership keterampilan guru yang diperlukan untuk era disrupsi berada dalam jumlah kurang dari 50
%. Rata-rata jumlah responden guru yang memiliki ―teacher demonstrate leadership‖ sebesar 13 %.
Rata-rata jumlah responden guru yang memiliki ―teachers establish a respectful environment for a
diverse population of student” sebesar 19 %, rata-rata jumlah responden guru yang memiliki
―teachers know the content they teach” sebesar 37 %dan rata-rata jumlah responden guru yang
memiliki “teachers reflect on their practice teach´sebesar 31 %.
B. Permasalahan Pengembangan Profesionalisme Guru pada Era Disrupsi
Menurut JG Ferreira (2014:34), menyatakan bahwa: “teaching and learning cannot improve
if teachers are poorly qualified or if they lack the necessary skills to facilitate learning. Because
teachers form the focal point of change in schools, successin education depends on the effectiveness of
teachers and on their teaching skills and competences”. Pendapat tersebut menggambarkan bahwa
mengajar dan belajar tidak dapat ditingkatkan jika guru tidak memenuhi syarat atau jika mereka tidak
berkualitas tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran. Karena
guru membentuk titik fokus perubahan di sekolah, keberhasilan pendidikan tergantung pada
efektivitas guru dan pada keterampilan mengajar dan kompetensi mereka. Belajar dan mengajar tidak
dapat meningkat jika guru tidak memenuhi syarat atau jika mereka tidak berkualitas tidak memiliki
keterampilan yang diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran. Karena guru membentuk titik fokus
perubahan di sekolah, keberhasilan pendidikan tergantung pada efektivitas guru danpada keterampilan
mengajar dan kompetensi mereka.
Selain itu menurut Khan & Begum (2012:8) dalam International Education Studies (2016),
‖professional development of teachers viewed as a source for updating knowledge and skills of
teachers in different fields and provides a ground for teachers’ behavioral change and also enables
teachers to reach to a level of professional development. If opportunities for learning, knowledge and
skill are provided in schools and classes, teachers’ performances also will be improved. Diasumsikan
bahwa pengembangan profesional guru dipandang sebagai sumber untuk memperbarui pengetahuan
dan keterampilan para guru di Indonesia berbagai bidang dan memberikan dasar bagi perubahan
perilaku guru dan juga memungkinkan guru untuk mencapai a tingkat pengembangan profesional. Jika
kesempatan untuk belajar, pengetahuan dan keterampilan disediakan di sekolah dan kelas, penampilan
guru juga akan ditingkatkan.
Berdasarkan analisis data tentang permasalahan pengembangan profesionalisme guru terbagi
dalam masalah internal dan eksternal di SD Negeri Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.
Permasalahan internal mencakup: minat untuk melakukan pengembangan diri masih rendah,
kurangnya kemampuan menulis guru khususnya dalam melakukan penelitian, keterbatasan waktu
yang disebabkan oleh beban tugas administrasi, serta motivasi diri untuk maju masih rendah.
Permasalahan eksternal dalam pengembangan profesionalisme guru mencakup: peluang yang
diberikan kepada guru tidak transparan, lingkungan kerja guru kurang mendukung dalam
melaksanakan kegiatan pengembangan, peran PGRI belum maksimal, motivasi dari pimpinan sekolah
masih rendah, pemerintah belum memiliki program bimbingan teknis secara berjenjang dalam
pengembangan profesionalisme guru, dan kurangnya dukungan stakeholders dari segi pendanaan
untuk pengembangan guru.
Hasil wawancara dengan H guru SDN di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan,
mengatakan bahwa:
- Pengembangan profesionalisme guru belum merata, Kesempatan dari dinas kabupaten yang
ditunjuk belum merata kepada seluruh guru, hasil dari workshop ditularkan ke setiap gugus
pada KKG setiap dabin. Karena wadahnya guru hanya melalui KKG.Pelatihan terkait penulisan
buku ajar belum ada, pengembangan media juga belum pernah. Kemitraan sekolah dengan
melibatkan komite sekolah sudah berjalan baik, ada kerjasama dengan puskesmas, kepolisian,
stake holders. PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) melalui tatap muka, daring,
dan kombinasi tatap muka dan daring. PTK berjalan dengan mengadakan pelatihan di dinas
pendidikan. Banyak guru-guru yang bermasalah dengan IT.
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Hasil wawancara dengan guru L di salah satu SD Kecamatan Kedungjati menunjukkan
bahwa permasahan pengembangan profesionalisme guru mencakup:
- Pengembangan profesionalisme yang diperoleh selama ini belum merata. Guru yang
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan seminar, workshop, pelatihan buku ajar dan
pengembangan media yang diadakan oleh Dinas maupun lembaga pendidikan laiinya masih
kurang merata. Rata-rata untuk kegiatan tersebut hanya dikirimkan beberapa perwakilan guru
(1 SD mengirimkan 2 guru). Untuk pengembangan karya teknologi belum pernah dilaksanakan.
Pengembangan profesinal guru dalam kegiatan in house training, program magang belum
pernah dilaknakan oleh dianas pendidikan setempat. Sedangkan untuk kegiatan kemitraan
sekolah, guru-guru mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan tentang Manajemen
Berbasis Sekolah dakam kegiatan PLAN yng dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Luar
Negeri. Pelatihan yang diperoleh adalah pelatihan tentang memanejemen sekolah seperti
membentuk sekolah yang melayani kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus dan
mewujudkan sekolah yang peduli lingkungan (green school). Untuk progam jarak jauh , guru
sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti Program Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB)
melalui 3 model yaitu tatap muka, daring dan kombinasi tatap muka dan daring. Kesempatan
studi lanjut untuk beasiwa belum pernah dilaksankan. Rata-rata guru yang melanjutkan studi
masih 1 : 20 dengan biaya mandiri.
Sedangkan hasil wawancara dengan guru H tentang keterampilan yang dimilki guru dalam
menyikapi era disrupsi tergolong belum terampil.
- “Guru menyatakan bahwa untuk keterampilan “teacher demonstrate leadership”masih jarang
dilakukan. Guru hanya mengambil keputusan secara musyawarah dalam kegiatan tugas yang
akan dikerjakan oleh siswa. Keterampilan “teachers establish a respectful environment for a
diverse population of student” masih jarang dilakukan. Keterampilan “teachers know the
content they teach” masih sudah mengetahui. Keterampilan “teachers reflect on their practice
teach´masih jarang dilakukan.”
C. Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru pada Era Disrupsi
Dalam Turkish Online Journal, dijelaskan bahwa:
“The professional development of teachers should be defined as a process of formation of a teacher
as a specialist in terms of lifelong professional education, self-education and professional activities.
The teacher who is developing professionally manages to acquire professionally important qualities:
communicational, motivational, reflexive, educational, intellectual and so on. The professional
development of teachers should be defined as a process of formation of a teacher as a specialist in
terms of lifelong professional education, self-education and professional activities. The teacher who is
developing professionally manages to acquire professionally important qualities: communicational,
motivational
Pengembangan profesional guru harus didefinisikan sebagai proses pembentukan seorang
guru sebagai spesialis dalam hal pendidikan profesional seumur hidup, pendidikan mandiri dan
aktivitas profesional. Guru yang berkembang secara profesional berhasil memperoleh kualitas
profesional yang penting: komunikasi, motivasi, refleksif, pendidikan, intelektual dan seterusnya.
Pengembangan profesional guru harus didefinisikan sebagai proses pembentukan seorang guru
sebagai spesialis dalam hal pendidikan profesional seumur hidup, pendidikan mandiri dan aktivitas
profesional. Guru yang berkembang secara profesional berhasil memperoleh kualitas profesional yang
penting: komunikasi, motivasi, refleksif, pendidikan,intelektual dan sebagainya.
Menurut salah seorang guru SD di Kecamatan Kedungjati (B), mengatakan bahwa:
- Jika ada seminar/workshop harus merata, sebagai contoh bedah SKL (standar komptensi lulusan)
belum merata. Untuk pembuatan alat peraga, GLS (gerakan literasi Sekolah) jika bisa ditambah
buku-bukunya. Untuk studi lanjut sebenarnya berminat tapi terkendala dana, maka diharapkan
ada subsidi dari pemerintah daerah. Untuk pendidikan di tingkat SD kurikulum dari segi buku,
penilaiannya perlu disimpulkan. Untuk pem k13 harus menyeluruh dan dari segi penilaiannya
harus jelas.
- Untuk pendidikan dan pelatihan harus merata, bagusnya nara sumbernya datang langsung ke
kecamatan (UPTD). Dari pengawas/UPTD sudah ada pelatihan untuk kenaikan pangkat dalam
penghitungan PAK.
Pelatihan IT lebih ditingkatkan agar guru-guru melek IT.
Wawancara dengan seorang pengawas (D), menjelaskan bahwa:
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-

Ketrampilan yang dimiliki oleh seorang guru harus mencakup: ketrampilan mengajar,
ketrampilan merefleksi diri, ketrampilan memimpin, ketrampilan respek terhadap siswanya.
Permasalahan di lapangan saat ini banyak guru skillnya kurang dalam menenamkan dimensi
sikap (attitude) terhadap siswanya. Ketrampilan guru dalam penguasaan pembelajaran, rata-rata
terkait masalah pengembangan bahan ajar. Solusinya adalah dari pihak guru harus selalu
mengecek tentang apa yang diajarkan apakah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan,
pemimpin di sekolah selalu mendorong guru untuk meningatkan skillnya, dan pihak pemerintah
daerah dalam hal ini dinas pendidikan selalu memberikan support kepada guru-guru untuk terus
mengembangkan diri dalam mengasah ketrampilannya.

Upaya dalam mengatasi permasalahan pengembangan profesionalisme guru baik secara
internal maupun ekstenal. Secara internal, guru harus selalu berusaha untuk melakukan meningkatkan
pemahaman tentang standar profesi guru sehingga mereka memahami apa yang harus dilakukan untuk
pengembangan dirinya, membangun hubungan kesejawatan yang baik melalui organisasi profesi
seperti PGRI, mengembangkan etos kerja, dan secara mandiri terus berusaha mengembangkan
dirinya. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah telah memberikan kesempatan
kepada guru mengikuti seminar, bimbingan teknis, dan lokakarya pengembangan profesi guru. Dari
pihak sekolah seharusnya mendorong guru-guru guru untuk memanfaatkan teknologi infomasi, hal ini
perlu menjadi perhatian khusus karena banyak guru-guru yang masih gaptek IT. Selain itu pihak
sekolah dapat memberikan kesempatan untuk melakukan studi banding dengan sekolah yang lebih
maju, diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan S2/S3, dan mengikuti berbagai pembinaan dan
pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru agar mereka professional di bidangnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada temuan penelitian dan pembahasan, karakteristik pengembangan
profesionalisme guru di era disrupsi di SD Negeri Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, dapat
disimpulkan bahwa:
1. Pengembangan profesionalisme guru terkait dengan pendidikan dan pelatihan yang paling
banyak dilakukan adalah pembinaan internal yang dilaksanakan oleh pihak sekolah sebesar 80%.
Sedangkan pengembangan profesionalisme guru pada kegiatan lain yang banyak dilakukan oleh
guru-guru adalah diskusi dan workshop.
2. Permasalahan pengembangan profesionalisme mencakup: minat untuk melaksanakan
pengembangan masih rendah, keterbatasan waktu, kompetensi yang diperlukan belum
mendukung, kurangnya kesempatan untuk mengembangkan profesi, kurang termotivasi untuk
melakukan pengembangan profesionalisme, dan skill guru dalam pengambangan profesi masih
rendah.
3. Upaya yang dilakukan oleh guru, pemerintah dan sekolah adalah: guru diberi kesempatan untuk
mengikuti seminar, bimtek dan lokakarya pengembangan profesi, guru dibiasakan menggunakan
IT, guru diberi kesempatan melanjutkan kuliah, dan pelatihan.
Saran
Penelitian ini disarankan kepada Pemerintah, sebaiknya program-program peningkatan
ketrampilan guru, dilaksankaan secara berjenjang dan berkelanjutan. Kepala Sekoah, melakukan
pembinaan secara kontinyu, dan bekelanjutan. Sebaiknya guru berani mencoba melakukan kegiatan
pengembangan, baik berupa pengembangan diri, publikasi ilmiah, maupun karya inovatif.
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MENULIS CERITA ANAK BERBASIS KONTEKSTUAL
KELAS IV SEKOLAH DASAR
(Yermia Tri Utami, St. Y. Slamet, Winarno)
Yermia Tri Utami
Sebelas Maret University Surakarta, Indonesia (yermiatriutami@yahoo.co.id)
St. Y. Slamet
Sebelas Maret University Surakarta, Indonesia (slametsty@yahoo.co.id)
Winarno
Sebelas Maret University Surakarta, Indonesia (winarno_uns@yahoo.co.id)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk : 1 ) mendiskripsikan keadaan bahan ajar menulis cerita anak pada peserta
didik kelas IV Sekolah Dasar di Kota Surakarta; 2) mendiskripsikan akan keterbutuhan bahan ajar menulis
cerita anak berbasis kontekstual pada peserta didik kelas IV Sekolah Dasar di Kota Surakarta; 3)
mendiskripsikan pengembangan bahan ajar menulis cerita anak berbasis kontekstual untuk peserta didik
kelas IV Sekolah Dasar di Kota Surakarta yang valid dan praktis; 4) menemukan uji keefektifan
penggunaan bahan ajar menulis cerita anak berbasis kontekstual untuk peserta didik kelas IV Sekolah
Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D)
menggunakan proses dan pengembangan Gall and Borg yang dimodifikasi Nurkamto yang dibagi kedalam
empat langkah secara operasional. Metode penelitian yang dilakukan pada tahap studi pendahuluan adalah
metode deskriptif, tahap pengembangan dengan metode kuantitatif dan pada tahap pengujian dengan
metode eksperimen semu.Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan : 1) bahan ajar yang selama ini
digunakan belum spesifik ke keterampilan bahasa Indonesia menulis cerita; 2) perlu diadakan variasi bahan
ajar menulis cerita anak yang bisa membantu peserta didik memahami konsep menulis cerita; 3) hasil uji
coba bahan ajar menulis cerita anak yang dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan menulis cerita
anak pada peserta didik SD Kristen Setabelan 1,SD Kristen Manahan dan SD Kristen Danukusuman; 4)
hasil dari uji keefektifan membuktikan bahan ajar menulis cerita anak berbasis kontekstual dinyatakan lebih
efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis cerita anak pada peserta. Hal tersebut dibuktikan dengan
perbedaan nilai postes kelompok bahan ajar konvensional 75,09 dan kelompok bahan ajar menulis cerita
anak berbasis kontekstual 84,27, selain itu hasil analisis statistik dengan uji t independen dengan hasil nilai
sig.(2-tailed) < dari α atau 0.03 < 0.05, jadi H1 = diterima yang artinya ada perbedaan efektivitas antara
pembelajaran dengan bahan ajar konvensional dengan bahan ajar menulis cerita anak berbasis kontekstual.
Kata Kunci: bahan ajar, menulis, cerita anak, kontekstual
PENDAHULUAN
Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang paling akhir. Aktivitas menulis
merupakan suatu bentuk kompetensi berbahasa paling akhir dikuasai pelajar bahasa setelah kemampuan
mendengarkan, berbicara, dan membaca (Nurgiyantoro, 2012: 422). Kemampuan menulis dianggap
kemampuan yang paling sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan. Kegiatan
menulis tidak hanya menuangkan ide, akan tetapi juga dituntut untuk dapat menuangkan gagasan,
pengetahuan, pengalaman, konsep, perasaan, dan harapan untuk orang lain yang akan disampaikan
melalui tulisannya. Mengingat pentingnya menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah,
maka pembelajaran menulis perlu lebih diefektifkan. Dengan diajarkan keterampilan menulis, diharapkan
siswa memiliki keterampilan yang lebih baik.
Keterampilan menulis cerita anak merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh
peserta didik. Cerita anak adalah cerita yang pembacanya khusus ditujukan untuk anak. Sesuai dengan
sasaran pembacanya, cerita anak dituntut untuk dikemas dalam bentuk yang berbeda dari cerita orang
dewasa hingga dapat diterima anak dan dipahami mereka dengan baik. Cerita anak merupakan
pembayangan atau pelukisan kehidupan anak yang imajinatif ke dalam bentuk struktur bahasa anak.
Cerita anak salah satu bentuk sastra yang disusun berdasarkan kenyataan atau khayalan dengan isi dan
bahasa yang sesuai dengan anak dan bertujuan agar anak dapat memahami dan berbuat yang baik.
Menurut Kurniawan (2013: 43), cerita anak merupakan cerita yang ditulis dengan menggunakan sudut
pandang anak. Cerita anak dalam teori sastra anak masuk dalam jenis fiksi anak, yaitu sastra anak yang
diceritakan secara naratif dengan mengutamakan aspek fiksionalitasnya. Cerita anak pada umumnya
memiliki berbagai jenis diantaranya cerita anak realisme, cerita anak formula, cerita anak fantasi, cerita
anak sains, dan cerita anak tradisional.
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Dalam proses pembelajaran khususnya menulis cerita anak masih mengalami kendala baik dari
guru maupun dari peserta didik. Dalam pembelajaran guru masih kurang maksimal dalam memberikan
pembelajaran tentang menulis, dalam hal ini guru memberikan teori tentang menulis dan dalam praktik
belum maksimal, kemudian peserta didik kurang menyadari pentingnya menulis cerita anak. Selain faktor
guru dan peserta didik, hal lain yang menyebabkan pembelajaran menulis cerita anak kurang maksimal
adalah minimnya buku teks tentang menulis cerita anak di Sekolah Dasar. Selama ini guru dan peserta
didik menggunakan buku yang masih bersifat umum dan mencakup empat aspek keterampilan berbahasa.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustafa dan Efendi (2016: 1-8) yang
menyatakan bahwa selama ini pembelajaran menulis tidak ditangani sebagai mana mestinya. Para guru
dan peserta didik lebih memfokuskan pembelajaran pada materi materi bersifat teoritis. Banyak guru
beranggapan bahwa penguasaan bahasa akan membuat peserta didik mampu menulis tanpa mengajak
peserta didik untuk praktik secara langsung. Rendahnya mutu dalam kemampuan menulis disebabkan
karena selama ini pembelajaran mengarang selalu dikesampingkan.
Penyampaian materi menulis cerita anak hendaknya lebih variatif dan ada pengembangan.
Kontekstual merupakan suatu proses pendidikan variatif yang holistik dan bertujuan memotivasi peserta
didik untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut
dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga peserta
didik memiliki kemampuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu
permasalahan atau konteks ke permasalahan/ konteks lainnya (Daryanto dan Muljo Raharjo 2012:156).
Pembelajaran dengan mengaitkan materi dengan konteks kehidupan seharhari agar peserta didik dapat
belajar dengan baik karena sesuai dengan lingkup kehidupan peserta didik tersebut sehingga dapat
meningkatkan kemampuan menulis cerita anak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Ramadhanti, Basri, dan Abdurahman (2015:45-57) yang menyatakan bahwa pembelajaran
kontekstual dapat meningkatkan pembelajaran menjadi bermakna. Dalam penelitiannya modul
pembelajaran dirancang sebagaimana kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Untuk menyusun sebuah
modul pembelajaran, diperlukan strategi yang tepat sesuai dengan materi pembelajaran. Salah satu bentuk
strategi pembelajaran yang dapat menjadikan kegiatan pembelajaran lebih mengasyikkan dan bermakna
dan dapat diterapkan dalam modul pembelajaran adalah kontekstual. Pengembangan modul pembelajaran
Bahasa Indonesia berbasis CTL dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar
khususnya dalam menulis cerpen.
Dalam proses pembelajaran yang lebih variatif hendaknya dilakukan pengembangan bahan ajar
yang digunakan. Bahan ajar atau isi pendidikan adalah materi pembelajaran yang disampaikan oleh
pendidik kepada peserta didik. Di dalam buku ―Pedoman Memilih dan Menyusun Bahan Ajar‖
(Depdiknas 2006:4) disebutkan bahwa bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials)
secara garis besar terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam
rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi
pembelajaran terdiri atas pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau
nilai. Peran bahan ajar bagi guru dan peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara awal dengan guru kelas IV di beberapa sekolah di kota Surakarta,
guru menggunakan buku pegangan dari penerbit. Guru-guru mengungkapkan bahwa saat pembelajaran
mereka menyajikan pelajaran sama seperti apa yang ada pada buku tersebut. Buku dari penerbit yang
beredar sedikit sekali memberikan permasalahan kontekstual dalam menyajikan materi. Materi mengenai
pembelajaran menulis cerita anak kurang lengkap. Pada umumnya buku masih bersifat luas yang isinya
masih mencakup empat aspek bahasa, belum ada buku yang lebih spesifik ke aspek bahasa tertentu dan
dalam buku tersebut hanya menyajikan pengertian, sedikit contoh terkait jenis cerita, dan soal berupa
latihan menulis. Materi tersebut dianggap kurang karena tanpa adanya materi mengenai bagaimana cara
menulis cerita anak. Oleh karena itu, tidak jarang dalam proses pembelajaran menulis guru hanya
meminta peserta didik untuk menulis tanpa diajari bagaimana proses menulis. Jadi bahan ajar memiliki
posisi yang amat penting dalam proses pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Mustafa dan Efendi (2016:1-8) yang menyebutkan bahwa guru menyajikan pelajaran sama
seperti apa yang ada pada buku teks. Buku teks yang beredar sedikit sekali memberikan permasalahan
kontekstual dalam penyajian materi. Materi mengenai pembelajaran menulis cerita kurang lengkap.
Hendaknya guru menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran,
perkembangan siswa dan relevan dengan tujuan pembelajaran.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D)
menggunakan proses dan pengembangan Gall and Borg yang dimodifikasi Nurkamto yang dibagi
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kedalam empat langkah secara operasional. Keempat langkah tersebut adalah, (1) tahap pendahuluan, (2)
tahap pengembangan model, (3) tahap pengujian model, (4) tahap diseminasi dan implementasi model.
Metode penelitian yang dilakukan pada tahap studi pendahuluan adalah metode deskriptif, tahap
pengembangan dengan metode kuantitatif dan pada tahap pengujian dengan metode eksperimen semu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertama hasil studi pendahuluan mengungkapkan fakta tentang penggunaan bahan ajar untuk
proses pembelajaran sangat penting untuk membantu dalam penyampaian materi. Keadaan bahan ajar
lama berdasarkan hasil pendahuluan sebagai berikut : (1) bahan ajar yang selama ini digunakan masih
kurang maksimal karena belum spesifik ke salah satu keterampilan khusunya dalam hal ini keterampilan
bahasa Indonesia menulis cerita anak; (2) bahan ajar yang tersedia masih kurang, guru menggunakan
buku pegangan dari penerbit dan saat pembelajaran guru menyajikan pelajaran sama seperti apa yang ada
pada buku tersebut; (3) buku dari penerbit yang beredar sedikit sekali memberikan permasalahan yang
dekat dengan kehidupan peserta didik dalam menyajikan materi; (4) materi mengenai pembelajaran
menulis cerita anak kurang, pada umumnya buku masih bersifat luas yang isinya masih mencakup empat
aspek bahasa, belum ada buku yang lebih spesifik ke aspek bahasa menulis cerita dan dalam buku
tersebut hanya menyajikan pengertian, sedikit contoh terkait jenis cerita, dan soal berupa latihan menulis.
Kedua kebutuhan terhadap bahan ajar didapatkan hasil sebagai berikut : (1) perlu diadakan variasi
bahan ajar menulis cerita anak; (2) bahan ajar yang diharapkan adalah bahan ajar yang bisa membantu
peserta didik memahami konsep menulis cerita sehingga paham dengan materi yang disampaikan dan
lebih kreatif dalam membuat cerita anak; (3) membuat bahan ajar berbasis kontekstual yang mudah
dimengerti peserta didik dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai acuan mengajar guru.
Ketiga prototype bahan ajar menulis cerita anak berbasis kontekstual selanjutnya dikembangkan
dengan uji coba terbatas dan uji coba luas. Pada tahapan uji coba terbatas dan luas hasil analisis statistik
uji t non-independen, hasil pengujian sig. (2-tailed) < α atau 0.01 < 0.05. Hasil di SD Kristen Setabelan 2,
SD Kristen Manahan, dan SD Kristen Danukusuman dengan keputusan Ho = ditolak dan H1 = diterima
yang artinya bahan ajar menulis cerita anak berbasis kontekstual dapat meningkatkan kemampuan
menulis cerita anak pada peserta didik SD Kristen Setabelan 1 dengan hasil pretes 67,25 menjadi 77,12,
SD Kristen Danukusuman dengan hasil pretes 61,08 menjadi 64,65 SD Kristen Manahan hasil pretes
61,87 menjadi 63,97.
Keempat Hasil dari uji keefektifan membuktikan bahan ajar menulis cerita anak berbasis
kontekstual dinyatakan lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik pada keterampilan
menulis cerita anak. Hal tersebut dibuktikan dengan perbedaan nilai postes kelompok bahan ajar
konvensional 75,09 dan kelompok bahan ajar menulis cerita anak berbasis kontekstual 84,27, selain itu
hasil analisis statistik dengan uji t independen dengan hasil nilai sig.(2-tailed) < dari α atau 0.03 < 0.05,
jadi Ho = ditolak dan H1 = diterima yang artinya ada perbedaan efektivitas antara pembelajaran dengan
bahan ajar lama yang digunakan guru dengan bahan ajar menulis cerita anak berbasis kontekstual.
Perbedaan menunjukkan rata-rata nilai pada kelompok dengan pembelajaran menggunakan bahan ajar
menulis cerita anak berbasis kontekstual lebih tinggi dibanding kelompok dengan bahan ajar
konvensional.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini perlu diadakan variasi bahan ajar menulis cerita anak. Bahan ajar
yang diharapkan adalah bahan ajar yang bisa membantu peserta didik memahami konsep menulis cerita
sehingga paham dengan materi yang disampaikan dan lebih kreatif dalam membuat cerita anak. Membuat
bahan ajar berbasis kontekstual yang mudah dimengerti peserta didik dan membuat rencana pelaksanaan
pembelajaran sebagai acuan mengajar guru. Prototype bahan ajar menulis cerita anak berbasis kontekstual
selanjutnya dikembangkan dengan uji coba terbatas dan uji coba luas. Hasil dari ujicoba menunjukkan
bahan ajar menulis cerita anak berbasis kontekstual dapat meningkatkan kemampuan menulis cerita anak
pada peserta didik SD Kristen Setabelan 1, SD Kristen Danukusuman, dan SD Kristen Manahan. Pada
tahap pengujian bahan ajar membuktikan bahan ajar menulis cerita anak berbasis kontekstual dinyatakan
lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik pada keterampilan menulis cerita anak. Saran
yang dapat disampaikan yaitu sekolah sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas melalui
pengembangan bahan ajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan harapan, guru lebih
kreatif dalam membuat bahan ajar dan menggunakannya dalam proses pembelajaran, peserta didik perlu
memperbanyak latihan mengenai materi menulis cerita anak sehingga akan memperkuat kemampuan, dan
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bagi pengembang yang akan mengembangkan bahan ajar dapat lebih kreatif dan inovatif dalam membuat
bahan ajar penunjang pembelajaran.
DAFTAR PUSTAKA
Daryanto dan Mulyo Rahardjo.2012. Model Pembelajaran Inovatif. Yogyakarta : Gava Media.
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2006. Pedoman Memilih dan Menyusun Bahan
Ajar. Jakarta.
Mustafa, Devi Anggraeny dkk. 2016. Pengembangan Bahan Ajar Pembelajaran Menulis Cerita Berbasis
Pendekatan Proses Bagi Siswa SMP. Lingtera Volume 3 nomor 1.
Nurgiyantoro, Burhan. 2010. Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi. Yogyakarta: BPFE.
Ramadhanti, Basri, dan Abdurahman. 2015. Pengembangan Modul Pembelajaran Menulis Cerpen
Berbasis Contextual Teaching And Learning (CTL) Siswa Kelas IX SMP Negeri 2 Lembah
Gumanti Kabupaten Solok. Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajaran. Volume 2.

432

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI BANGUN
RUANG MENGGUNAKAN SEKERBARUBAGI SISWA KELAS IV SEMESTER 2 SDN
CEMARA DUA TAHUN PELAJARAN 2015/2016
(Ida Retno Ngulandari)
Ida Retno Ngulandari
SDN Cemara Dua
(NIP: 19650913 199403 2 004)
ABSTRAK
Penelitian ini dilaksanakan di SDN Cemara Dua. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah
rendahnya kemampuan siswa memahami materi pelajaran Matematika. Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas IV SDN Cemara Dua sebanyak 27 orang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan alat peraga sedotan kerangka bangun
datardengan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pelajaran Matematika kelas
IV SDN Cemara Dua . Adapun uraiannya adalah pada pelaksanaan Prasiklus, ternyata didapat hasil nilai
tuntas (lebih atau sama 73/KKM) sebanyak 13 anak (48,1 %), dan nilai belum tuntas (kurang 73/KKM)
sebanyak 14 anak (51,9 %). Maka diadakan perbaikan pembelajaran Siklus I dan didapat hasil nilai tuntas
(lebih atau sama 73/KKM) sebanyak 17 anak (62,96 %), dan nilai belum tuntas (kurang 73/KKM)
sebanyak 10 anak (37,04 %). Karena nilai belum memenuhi nilai KKM atau belum tuntas, maka diadakan
perbaikan pembelajaran siklus II yang hasilnya nilai tuntas (lebih atau sama 73/KKM) sebanyak 21 anak
(77,78 %), dan nilai belum tuntas (kurang 73/KKM) sebanyak 6 anak (22,22 %), sudah mengalami
peningkatan lagi.
Berdasarkan hasil di atas, terbukti bahwa alat peraga sedotan kerangka bangun datar dan pembelajaran
kontekstual dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah perhitungan termasuk yang berkaitan
dengan materi bangun datar pelajaran Matematika.
Kata Kunci: Peningkatan Hasil Belajar Matematika, Bangun Ruang, Pembelajaran Kontekstual,
Alat peraga sedotan kerangka bangun datar
PENDAHULUAN
Pendidikan anak adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi tumbuh kembang anak
dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun
kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
Matematika merupakan pembelajaran yang sangat dibutuhkan dalam menunjang kehidupan
sehari-hari. Namun tidak semua siswa menyukai yang menyukai mata pelajaran ini., bahkan banyak siswa
yang menganggap mata pelajaran tersebut sebagai momok baginya.
Metode mengajar yang selama ini dirasakan kurang cocok untuk menyampaikan materi ceramah
sehingga upaya untuk dapat melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar perlu ditingkatkan. Anak
mempunyai karakteristik tersendiri yang membutuhkan perlakuan yang berbeda. Guru sebagai fasilitator
harus mampu memfasilitasi setiap muridnya yang punya karakter yang berbeda.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa nilai matematika siswa masih banyak yang
belum mencapai nilai ketuntasan minimal, antara lain:Kurangnya mortivasi siswa untuk belajar
matematika, guru masih menggunakan metode pembelajaran dengan model lama (teacher center), alat
peraga yang kurang memadai.
Dengan permasalahan yang digambarkan di atas,, maka guru berusaha untuk dapat
meningkatkan prestasi belajaranak antara lain dengan memotivasi dan memberikan metode pembelajaran
yang tepat pada siswa. Kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan menggunakan alat peraga
SEKERBARU diharapkan mampu mengarahkan siswa kepada prestasi siswa yang tinggi.
Alat peraga ini berfungsi agar konsep pembelajaran matematika materi bangun ruang lebih bisa
dipahami siswa. Harapan dari guru setelah pembelajaran dengan menggunakan SEKERBARU tersebut,
siswa dapat memperoleh prestasi belajar yang lebih baik, bahkan semua siswa mampu memperoleh nilai
di atas KKM.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Motivasi
Motivasi suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan
untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti "dorongan" atau rangsangan
atau "daya penggerak" yang ada dalam diri seseorang. Menurut Weiner (1990) yang dikutip Elliot et al.
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(2000), motivasi didefenisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak,
mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu.
Menurut Uno (2007), motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri
seseorang yang diindikasikan dengan adanya; hasrat dan minat; dorongan dan kebutuhan; harapan dan
cita-cita; penghargaan dan penghormatan. Motivasi adalah sesuatu apa yang membuat seseorang
bertindak (Sargent, dikutip oleh Howard, 1999) menyatakan bahwa motivasi merupakan dampak dari
interaksi seseorang dengan situasi yang dihadapinya (Siagian, 2004).
Hasil Belajar
Hasil
belajar
adalah
kemampuan
yang
dimiliki
siswa
setelah
iamenerima
pengalamanbelajarnya.Setelah suatu proses belajarberakhir,maka siswa memperoleh suatu hasil belajar.
Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Tujuan utama yang ingin dicapai
dalam kegiatanpembelajaran adalah hasil belajar. Hasil belajar digunakan untuk mengetahuisebatas mana
siswadapat memahami serta mengerti materi tersebutMenurut A.M. Sardiman (2005:75) motivasi
belajardapat juga diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu,
sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk
meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu.
Sedangkan, Winkel (2009) mengemukakan bahwa ―hasil belajar merupakan bukti keberhasilan
yang telah dicapai oleh seseorang‖.Hasil belajar merupakan pengukuran dari penilaian kegiatan belajar
atau proses belajar yang dinyatakan dalam symbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang
sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu
Matematika
Menurut Wahyudi (2015: 68), ―Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek
abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai
akibat logis dari kebenaran yang sudah ada sebelumnya dan diterima, sehingga kebenaran antar konsep
dalam Matematika bersifat sangat kuat dan jelas.‖
Dalam BSNP(2006: 148)mengemukakan aspek-aspek mata pelajaran matematika pada satuan
pendidikan SD/MI yaitu sebagai berikut:(a) bilangan, (b) geometri dan pengukuran,dan (c) pengolahan
data. Bilangan adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang memberi keterangan mengenai banyaknya
himpunan. Bilangan membahas tentang kaidah konsep simbolisasi lambang bilangan danperhitungan
dasar yang sederhana. Geometri dan pengukuran membelajarkan siswa tentang konsep ruang dan
ukurannya dengan perhitungan dasar yang sederhana. Pengolahan data lebih banyak membahas tentang
hakikat data, cara mengolah,dan membaca data berdasarkan kaidah rasional dan ilmiah. Ketiga ruang
lingkup tersebut dalam pembelajaran dapat menggunakan media konkret dan media manipulatif.
Secara khusus, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar, sebagaimana yang disajikan oleh
Depdiknas(Susanto, 2013: 190), sebagai berikut: (a) memahami konsep matematika, menjelaskan
keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritme, (b) menggunakan penalaran pada
pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan
gagasan dan pernyataan matematika,(c) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh,(d)
mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk menjelaskankeadaan
atau masalah, dan (e) memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari
Materi Bangun Ruang
Bangun ruang menurut Sumanto (2008:58) disebut juga bangun tiga dimensi. Bangun ruang
merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Jumlah dan model yang
membatasi bangun tersebut menentukan nama dan bentuk bangun tersebut, misalnya bangun yang
dibatasi oleh 6 sisi yang sama ukuran dan bentuknya disebut kubus, bangun yang dibatasi oleh 6 sisi yang
mempunyai ukuran panjang dan lebar/persegi panjang disebut balok dan prisma, bangun yang dibatasi
oleh sisi lengkung dan dua buah lingkaran disebut Tabung. Jumlah serta model sisi yang dimiliki oleh
sebuah bangun tertentu merupakan salah satu sifat bangun ruang tersebut. Jadi, sifat suatu bangun ruang
ditentukan oleh jumlah sisi, model sisi, dan lain-lain.
Bangun-bangun geometri baik dalam kelompok bangun ruang maupun bangun datar merupakan
sebuah konsep abstrak. Artinya bangun-bangun tersebut bukan merupakan sebuah benda konkrit yang
dapat dilihat maupun dipegang. Bangun-bangun tersebut merupakan suatu sifat dari benda-banda konkret.
Untuk memperjelas pernyataan tersebut, konsep bangun ruang bisa kita analogikan misalnya dengan
konsep indah pada lukisan. Keindahan bukanlah merupakan sebuah benda konkret yang dapat dilihat
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maupun dipegang. Yang konkret itu adalah lukisannya, kita bisa melihat dan memegang lukisan tesebut.
Jika lukisan itu memiliki komposisi warna yang bagus, menarik dan sebagainya, maka kita katakan
bahwa lukisan itu indah. Demikian juga dengan konsep bangun ruang, bangun-bangun tersebut
merupakan suatu sifat, sedangkan yang konkret, yang biasa dilihat dan dipegang, adalah benda-benda
yang memiliki sifat bangun ruang. Misalnya, bangun ruang yang berbentuk balok. Konsep balok
merupakan sebuah konsep abstrak yang di identifikasikan melalui sebuah karakteristik: memiliki 6
pasang sisi yang tidak sejajar, delapan sudutnya merupakan sudut siku-siku dan memiliki 12 rusuk yang
tidak sama panjang.
SEKERBARU
SEKERBARU adalah alat peraga yang digunakan dalam membantu pembelajaran matematika
bangun ruang. Sekerbaru merupakan singkatan dari sedotan kerangka bangun ruang. Istilah sekerbaru
digunakan agar lebih mudah dalam mengingat.
Alat peraga ini dibuat untuk membantu dalam belajar atau mempelajari bangun ruang. Alat
tersebut dibuat menggunakansedotan minuman yang dirangkai untuk membentuk kerangka bangun
ruang. Dengan membuat kerangka bangun ruang, siswa akan lebih mudah memahami konsep bangun
ruang. Dengan membuat sekerbaru ini siswa akan lebih memahami bagian-bagian bangun ruang.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pembelajaran matematika merupakan proses pembelajaran yang diterima di sekolah dan
diaplikasikan dalam dunia nyata sesuai dengan tahapan proses berfikir siswa.
Pelajaran
matematika dianggap oleh sebagian siswa sebagai pelajaran yang sangat sulit dan kurang menyenangkan.
Sebagian siswa menganggap matematika sebagi musuh yang sulit di taklukkan sehingga para pelajar
yang kurang menyukai pelajaran matematika ini hingga sebagian mendapat nilai di bawah KKM. Namun
dengan adanya alat peraga yang dibuat secara khusus oleh guru kelas akan membantu meningkatkan
motivasi dan keaktifan siswa, karena alat peraga tersebut telah disesuaikan kondisi siswa di kelas.
Penggunaan SEKERBARU dalam pembelajaran matematika materi bangun ruang mampu
mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya dan keaktifan siswa
mendorong tercapainya
keberhasilan siswa. Siswa dapat berfikir kritis lewat pembelajaran dengan proses dan anak menemukan
sendiri jawaban dari pertanyaan guru, sehingga ilmu yang dimiliki bisa termemori dengan baik.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran menulis narasi dengan
metode peta pikiran (mind mapping) pada siswa kelas VIIB di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun
ajaran 2018/2019. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua
siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 8 Surakarta yang berjumlah 20 siswa lakilaki. Objek penelitian ini adalah proses pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan metode peta
pikiran (mind mapping). Sumber data dalam penelitian ini meliputi: (1) proses pembelajaran menulis narasi
yang sedang berlangsung melalui metode peta pikiran (mind mapping), (2) informan, yaitu guru pengampu
mata pelajaran Bahasa Indonesia dan siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 8 Surakarta, dan (3)
dokumen, yaitu hasil menulis narasi siswa, penilaian proses. Teknik pengumpulan data yang diterapkan
yaitu : (1) observasi, (2) teknik tes, (3) wawancara, dan (4) analisis dokumen. Uji validitas data dengan
menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Teknik analisis data yang digunakan adalah
teknik analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penggunaan metode peta pikiran (mind
mapping) dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran menulis narasi siswa SMP
Muhammaadiyah 8 Surakarta tahun ajaran 2018/2019. Hal tersebut dapat teridentifikasi dari persentase
keaktifan siswa selama apersepsi, minat dan motivasi siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran, dan
keaktifan dan perhatian siswa saat guru menyampaikan materi pada siklus I berturut-turut adalah 61 %, 67
%, dan 69 % lalu meningkat pada siklus II meningkat hingga 68 %, 75 %, dan 77%. Nilai rata-rata
kemampuan menulis narasi siswa pada siklus I yaitu 71,75 meningkat menjadi 80,25 pada siklus II.
Kata Kunci: kemampuan menulis, peta pikiran, narasi.
PENDAHULUAN
Kemampuan menulis merupakan kemampuan berbahasa yang sangat penting bagi siswa, baik
dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Menulis yang selama ini telah dikenal sebagai media
untuk menuangkan ide, kreativitas, ekspresi, dan gagasan–gagasan sangat tepat jika diterapkan sejak usia
sekolah. Tujuan pengajaran bahasa Indonesia dilihat dari aspek menulis adalah agar siswa mampu
menerangkan pengalaman dan gagasan, mampu mengungkapkan perasaan secara tertulis dengan jelas,
mampu pula menuliskan informasi sesuai dengan konteks (Badudu, 1985:10).
Siswa di dalam pembelajaran menulis tidak hanya dapat mengembangkan kemampuan
membuat karangan, namun juga diharapkan cermat untuk membuat argumen, serta menuangkan ide
dengan cara membuat karangan yang menarik untuk dibaca. Siswa juga harus mampu menyusun dan
menghubungkan antara kalimat satu dengan yang lain sehingga menjadi karangan utuh. Namun,
Keterampilan menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa sekalipun, baik pada tulisan
ilmiah maupun non ilmiah. Kesulitan tersebut disebabkan keterampilan menulis menghendaki
penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar kebahasaan yang akan menjadi isi karangan
(Nurgiyantoro, 1988: 270-271).
Peneliti memilih SMP Muhammadiyah 8 Surakarta sebagai tempat penelitian karena
pembelajaran menulis di sekolah tersebut terdapat berbagai masalah. Berdasarkan wawancara dengan
guru bahasa Indonesia dan murid kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Surakarta, terdapat permasalahan
dalam pembelajaran menulis narasi. Masalah yang terjadi adalah siswa cenderung malas dan kurang
berminat dalam menulis sehingga pembelajaran menulis kurang efektif serta siswa kesulitan dalam
menuangkan idenya dalam bentuk tulisan. Oleh sebab itu, siswa membutuhkan waktu yang cukup lama
untuk menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan. Selain permasalahan di atas, penggunaan
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ejaan dalam tulisan siswa juga masih banyak terdapat kesalahan. Siswa kurang memperhatikan
penggunaan ejaan yang benar seperti huruf besar di awal kalimat, tanda koma dan sebagainya.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada survei awal, diketahui bahwa selama ini
guru hanya menggunakan metode ceramah dan penugasan pada siswa dalam pengajaran menulis. Guru
tidak menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga siswa menjadi jenuh untuk mengikuti
pembelajaran menulis. Akibatnya, mereka jadi malas untuk mengikuti pelajaran menulis dan bersikap
acuh tak acuh. Hal ini tampak pada tugas yang diberikan oleh guru Bahasa Indonesia untuk menulis
narasi pada pertengahan bulan Januari di semester II yang berada di bawah batas KKM (nilai 75).
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti dan guru kelas VII SMP Muhammadiyah 8
Surakarta merasa perlu untuk menggunakan metode pembelajaran yang tepat agar siswa dapat termotivasi
mengikuti kegiatan pembelajaran menulis dengan efektif. Metode tersebut hendaknya disesuaikan dengan
usia siswa agar mereka lebih mudah menerima pelajaran. Sudjana (2002: 76) menyatakan bahwa metode
mengajar ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan interaksi dengan siswa pada saat
berlangsungnya pengajaran. Salah satu metode pembelajaran yang telah terbukti mampu mengoptimalkan
hasil belajar adalah metode peta konsep atau disebut peta pikiran (mind mapping). Menurut Edward
(2009: 64), ―Peta pikiran (mind mapping) adalah cara paling efektif dan efisien untuk memasukkan,
menyimpan dan mengeluarkan data dari atau ke otak‖.
Peta pikiran (mind mapping) bisa juga dikategorikan sebagai teknik mencatat kreatif.
Dikategorikan ke dalam teknik kreatif karena pembuatan peta pikiran (mind mapping) ini membutuhkan
pemanfaatan imajinasi dari si pembuatnya. Edward (2009 :64-65) mengatakan, ―Sistem mind mapping
mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan tersebut di antaranya proses pembuatan mind mapping
menyenangkan, karena tidak semata-mata hanya mengandalkan otak kiri saja dan sifatnya unik sehingga
mudah diingat serta menarik perhatian mata dan otak‖. Oleh karena itu, metode peta pikiran (mind
mapping) ini akan sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran, terutama digunakan dalam
pembelajaran menulis narasi.
Metode peta pikiran (mind mapping) akan menambah pengetahuan siswa untuk mencari urutan
kronologis suatu peristiwa, kejadian, dan masalah yang diharapkan. Siswa akan lebih mudah jika dalam
pembelajaran menulis narasi mengangkat tema dari kehidupan siswa sehari-hari atau pengalaman yang
pernah dialami siswa. Melalui bimbingan guru, pengalaman-pengalaman tersebut dituangkan ke dalam
kerangka berpikir melalui peta pikiran (mind mapping). Cara ini dapat memicu siswa untuk memetakan
ide-ide yang akan dikembangkan.
Metode peta pikiran (mind mapping) tentu akan sangat membantu siswa dalam memanfaatkan
potensi kedua belah otaknya. Adanya interaksi yang luar biasa antara kedua belahan otak dapat memicu
kreativitas yang memberikan kemudahan dalam proses menulis. Terbiasanya siswa menggunakan dan
mengembangkan potensi kedua otaknya akan dicapai peningkatan beberapa aspek, yaitu konsentrasi,
kreativitas, dan pemahaman sehingga siswa dapat mengembangkan tulisannya melalui gambar peta
pikiran (mind mapping).
Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penulis akan melakukan penelitian tindakan dengan
judul ―Peningkatan Motivasi dan Kemampuan Menulis Narasi dengan Metode Pembelajaran Mind
Mapping pada Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Surakarta‖. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatan motivasi dan kemampuan menulis narasi dengan metode pembelajaran mind mapping pada
siswa kelas VIIB SMP Muhammadiyah 8 Surakarta.
METODE
Penelitian ini dilaksanakan dengan Pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut
Suhardjono (dalam Suharsimi Arikunto,dkk., 2006: 58) mengemukakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di
kelasnya.PTK berfokus pada kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, bukan pada
input kelas (silabus, materi, dan lain-lain) ataupun output (hasil belajar). PTK harus tertuju atau mengenai
hal-hal yang terjadi di dalam kelas.
Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah guru kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Surakarta,
Noor Saiman, S.Pd selaku kolabulator dalam penelitian ini dan siswa kelas VII B SMP Muhammdiyah 8
Surakarta yang berjumlah 20 orang. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian tindakan kelas ini
antara lain: (1) Peristiwa yang menjadi sumber data dalam penelitian yakni berbagai kegiatan
pembelajaran menulis narasi yang berlangsung di dalam kelas yang dialami oleh siswa dengan penerapan
metode peta pikiran; (2) Informan dalam penelitian ini adalah guru kelas VII B SMP Muhammadiyah 8
Surakarta dan siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 8 Surakarta; (3) Dokumen yang berupa hasil
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tulisan siswa, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) materi menulis, hasil pembelajaran
menulis narasi, lembar nilai siswa, dan lampiran hasil wawancara dan observasi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah
observasi, analisis dokumen, wawancara, dan tes/pemberian tugas. Untuk mendapatkan data yang valid
dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi metode dan tiangulasi sumber data. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis kritis. Teknik tersebut mencakup kegiatan
untuk mengungkapkan kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan guru dalam proses belajar mengajar
yang terjadi di dalam kelas selama penelitian berlangsung.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Survei Awal
Berdasarkan kegiatan wawancara dengan siswa dan guru kelas VII B SMP Muhammadiyah
8 Surakarta, serta dari observasi peneliti terhadap kegiatan belajar mengajar di kelas yang
dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan, didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Siswa Pasif dan Kurang Fokus Terhadap Pembelajaran yang Berlangsung
Dari hasil pengamatan peneliti pada observasi pratindakan, diperoleh data tingkat
keaktifan siswa dalam pembelajaran hanya 52%, , lalu tingkat motivasi siswa saat mengikuti
pembelajaranhanya mencapai 59 %, sedangkan tingkat perhatian siswa saat guru menyampaikan
materi hanya mencapai 57 %.
Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang siswa yang diambil secara acak,
semuanya menyatakan kesulitan dalam menulis narasi. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain
disebabkan karena susah menuangkan ide dalam bentuk tulisan, kesulitan dalam merangkai kata
yang baik dan benar, dan kesulitan menentukan topik dan pengembangannya. Rata-rata siswa
kurang tertarik dengan pembelajaran menulis narasi karena menulis narasi dirasa sulit.
2. Pembelajaran Berlangsung Secara Konvensional
Dalam pembelajaran, guru lebih dominan menggunakan metode ceramah dan
penugasam. Pada awal pembelajaran, terkesan komunikasi hanya berjalan satu arah, guru
sebagai penyampai dan siswa sebagai penerima materi.
Dalam pembelajaran, guru menjelaskan dengan bantuan media papan tulis untuk
menuliskan beberapa poin penting pembahasan dengan buku acuan dari buku Pelajaran Bahasa
Indonesia untuk SMP/MTS Kelas VII karya Atikah Anindyarini dan Sri Ningsih tahun 2008
penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
3. Media yang Digunakan Kurang Menunjang
Dalam pembelajaran kali ini guru hanya menggunakan media papan tulis, spidol, dan
materi penunjang dari buku acuan pelajaran Bahasa Indonesia.
4. Hasil Pembelajaran Siswa Dalam Keterampilan Menulis Narasi Kurang Memuaskan
Dalam hal ini, guru menugasi siswa untuk menuliskan paragraf narasi dari sebuah teks
wawancara. Berdasarkan penilaian, diperoleh 30 % (6 siswa) yang tuntas atau mendapat nilai 75
dan di atas 75, yang ditetapkan sebagai nilai KKM, sedangkan siswa yang tidak tuntas mencapai
70 % (14 siswa). Rata-rata nilai siswa pada pembelajaran menulis narasi saat survei awal adalah
63. Kriteria penilaian yang digunakan guru adalah penilaian dengan pembobotan tiap komponen
yang meliputi isi, organisasi isi, kosakata, pengembangan bahasa, dan mekanika.
Siswa banyak terjebak pada kesalahan-kesalahan ejaan, penulisan bentuk bahasa yang
baik dan benar, pengembangan topik yang relevan, penuangan ide ke dalam tulisan, penggunaan
huruf kapital serta penulisan kalimat efektif.
B. Deskripsi Hasil Penelitian
Proses penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus yang masing-masing terdiri atas 4
tahapan, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) analisis dan
refleksi.
1. Siklus I
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses belajar mengajar keterampilan menulis
narasi, diperoleh gambaran tentang aktivitas dan sikap siswa selama kegiatan pembelajaran
berlangsung, yaitu sebagai berikut :
a. Presentase keaktifan siswa selama apersepsi, minat dan motivasi siswa saat mengikuti
kegiatan pembelajaran, dan keaktifan dan perhatian saat guru menyampaikan materi
berturut-turut meningkat menjadi 61%, 67%, dan 69%.
b. Perolehan nilai pada siklus I ini mengalami peningkatan, yaitu nilai rata-rata
kemampuan menulis narasi siswa dari 63 saat pratindakan menjadi 71.75 .
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Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh guru selaku kolabulator dalam kegiatan
tindakan ini, yaitu :
a. Guru masih mendominasi kegiatan pembelajaran sehingga beberapa siswa masih raguragu untuk mengutarakan pendapatnya atau menjawab pertanyaan yang diberikan guru.
b. Guru kurang tegas terhadap siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran, sehingga
masih banyak siswa yang ramai sendiri saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
c. Siswa kurang memperhatikan pembelajaran. Beberapa siswa masih sibuk melakukan
aktivitasnya sendiri bahkan ada juga yang mengantuk saat guru menyampaikan materi.
d. Guru kurang bisa mengelola waktu pelajaran dengan baik, terutama pada saat siswa
membuat gambar mind mapping dan saat menulis narasi.
e. Masih banyaknya karangan siswa yang belum mencapai batas minimal ketuntasan hasil
belajar atau masih mendapat nilai di bawah 70. Hal tersebut disebabkan masih
banyaknya kesalahan yang terdapat pada karangan siswa.
f. Guru tidak banyak memberikan balikan atau penguatan. Hal ini menyebabkan siswa
tidak mengetahui kekurangan-kekurangan dalam narasi yang dibuatnya.
Dari keadaan tersebut, refleksi pelaksanaan tindakan siklus I adalah sebagai berikut.
a. Guru sebaiknya lebih aktif dalam kegiatan tanya jawab dengan siswa. Dengan
demikian, diharapkan siswa menjadi aktif dan nyaman dalam menerima pelajaran.
b. Untuk memotivasi agar siswa aktif dalam pembelajaran sebaiknya guru memberikan
reward atau penghargaan untuk siswa yang bertanya, menjawab, dan aktif dalam
kegiatan pembelajaran. Reward dapat berupa pujian atau tambahan nilai.
c. Guru sebaiknya memindah tempat duduk siswa yang ramai agar tidak mengganggu
proses pembelajaran. Guru juga harus memberikan teguran secara tegas kepada siswa
yang tidak memperhatikan, misalnya siswa yang asyik berbicara sendiri dan membuat
gaduh suasana pembelajaran di kelas.
d. Guru mengingatkan siswa mengenai waktu pelajaran dan tugas yang harus diselesaikan
dengan tepat waktu.
e. Guru perlu memperjelas lagi perbedaan tulisan narasi dengan tulisan lainnya serta
karakteristik tulisan narasi itu sendiri.
2. Siklus II
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran menulis narasi tersebut,
dinyatakan bahwa:
a. Prosentase keaktifan, minat dan motivasi, dan keaktifan dan perhatian siswa saat guru
menyampaikan materi berturut-turut adalah 68 %, 75 %, dan 75 %.
b. Nilai yang diperoleh siswa pada siklus II telah menunjukkan perubahan yang cukup
signifikan dengan nilai rata-rata kelas mencapai 80,65 dengan persentase ketuntasan
90%, dengan jumlah siswa yang tuntas mencapai 18 siswa dari 20 siswa. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan
metode mind mapping pada siklus II ini sudah berhasil meningkatkan kualitas proses
dan hasil.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus, maka dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode peta pikiran (mind mapping) dapat
meningkatkan:
1. Kualitas proses pembelajaran menulis narasi siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 8 Surakarta
tahun ajaran 2018/2019. Hal ini tampak pada siklus I peningkatan persentase keaktifan siswa
selama apersepsi, minat dan motivasi siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran, dan keaktifan
dan perhatian siswa saat guru menyampaikan materi berturut-turut adalah 61 %, 67 %, dan 69 %.
Pada siklus II persentase keaktifan siswa selama apersepsi, minat dan motivasi siswa saat
mengikuti kegiatan pembelajaran, dan keaktifan dan perhatian siswa saat guru menyampaikan
materi berturut-turut meningkat hingga 68 %, 75 %, dan 77%.
2. Kualitas hasil pembelajaran menulis narasi siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 8 Surakarta
tahun ajaran 2018/2019. Peningkatan hasil menulis narasi tersebut dapat dibuktikan dengan
meningkatnya nilai hasil menulis narasi pada tiap siklusnya. Pada siklus I yaitu nilai rata-rata
kemampuan menulis narasi siswa 71,75 dengan rincian 6 siswa (30 %) mendapat nilai di atas 75.
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Pada akhir pelaksanaan siklus II nilai rata-rata kemampuan menulis narasi siswa adalah 80,65
dengan rincian 18 siswa (90 %) mendapat nilai di atas 75.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa dengan metode
peta pikiran (mind mapping) dapat meningkatkan kemampuan menulis narasi siswa kelas VII B SMP
Muhammadiyah 8 Surakarta. Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dikemukakan implikasi hasil
penelitian sebagai berikut.
1. Implikasi Teoretis
a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam rangka mengembangkan pembelajaran ke arah
yang lebih inovatif, menarik, dan tidak membosankan. Guru dapat menggunakan metode mind
mapping sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa.
b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperkaya kajian penelitian tindakan kelas.
Guru maupun peneliti lain dapat melakukan penelitian sejenis guna meningkatkan kualitas
proses dan hasil pembelajaran bahasa Indonesia secara umum. Dengan metode mind mapping
akan memudahkan siswa dalam mengungkapkan dan mengembangkan hasil pemikirannnya
dalam bentuk tulisan. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan metode
pembelajaran bagi guru dalam memberikan materi pelajaran kepada siswa.
2. Implikasi Praktis
a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon guru untuk dapat
memanfaatkan berbagai metode dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas
proses pembelajaran.
b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya
tergantung pada ketersampaian materi saja akan tetapi metode yang digunakan guru juga
berpengaruh dalam menentukan kualitas proses pembelajaran.
c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif permasalahan sejenis dalam pembelajaran,
terutama untuk mengatasi masalah kemampuan menulis siswa.
Penerapan metode peta pikiran (mind mapping) terbukti dapat meningkatkan kualitas proses dan
hasil dalam pembelajaran menulis narasi karena metode peta pikiran dapat membentu menyalurkan
imajinasi yang ada di pikiran menjadi sebuah gambar. Metode peta pikiran dengan gambar, warna serta
kata kunci sangat menarik bagi siswa. Metode peta pikiran (mind mapping) menjadikan guru tidak lagi
menjadi satu-satunya sumber dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran telah beralih menjadi siswa
sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar serta guru sebagai mediator, fasilitator, dan motivator siswa.
Dalam penelitian ini, faktor yang menentukan keberhasilan penerapan metode peta pikiran (mind
mapping) dalam pembelajaran menulis narasi tidak hanya dari guru, tetapi juga siswa. Faktor dari guru
meliputi kemampuan guru dalam mengelola kelas, menggunakan media, serta menerapkan metode dan
strategi pembelajaran yang tepat. Faktor dari siswa meliputi keaktifan, keantusiasan, kesungguhan dan
kreativitas siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis narasi. Faktor-faktor tersebut saling mendukung
dan melengkapi demi tercapainya proses dan hasil belajar.
Saran
Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut.
1. Bagi Sekolah
a. Pihak sekolah hendaknya menambah sarana dan prasarana belajar mengajar yang dapat
digunakan oleh siswa dan guru guna mendukung kegiatan pembelajaran, khususnya
pembelajaran Bahasa Indonesia.
b. Pihak sekolah hendaknya dapat memotivasi dan senantiasa memberikan dorongan kepada
para guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam kegiatan belajar mengajar, baik
dengan mengikutsertakan guru dalam kegiatan seminar, workshop, penataran, maupun
dengan mendukung guru untuk melakukan berbagai penelitian dalam pendidikan dan
pengajaran.
c. Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam melaksanakan pembelajaran khususnya
pembelajaran bahasa Indonesia, metode mind mapping sangat bagus untuk diterapkan dalam
rangka meningkatkan kemampuan menulis siswa.
2. Bagi Guru
a. Guru dapat menerapkan metode peta pikiran (mind mapping) dalam pembelajaran,
khususnya materi menulis.
b. Guru hendaknya lebih memotivasi siswa agar berani mengungkapkan ide, gagasan, serta
perasaannnya melalui media gambar yang kreatif dan inovatif.
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c.

3.

4.

Guru hendaknya bisa memunculkan tema-tema baru yang menarik sehingga pembelajaran
menulis tidak monoton dan tidak membosankan.
d. Guru dapat menerapkan metode mind mapping secara maksimal dan memvariasikannya
dengan metode lain.
e. Guru dapat menerapkan metode yang sesuai dan menarik yang dapat merangsang keaktifan
dan kefokusan siswa selama pembelajaran.
Bagi Siswa
a. Siswa dapat menerapkan metode mind mapping pada semua mata pelajaran.
b. Siswa hendaknya mengikuti pembelajaran secara aktif dan bersungguh-sungguh.
c. Siswa hendaknya menambah wawasan dengan banyak menulis dan membaca karangan narasi
agar dapat menghasilkan karangan yang baik.
Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi berkembangnya penelitian-penelitian lain yang
lebih kreatif dan inovatif.
b. Bagi peneliti lain diharapkan agar mampu berkolaborasi secara aktif dengan guru dan
menciptakan pendekatan pembelajaran baru yang dapat mengembangkan bakat, potensi, dan
kreativitas siswa sehingga kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat.
c. Peneliti lain diharapkan mampu menciptakan langkah-langkah pembelajaran baru yang
berkaitan dengan penggunaan media gambar berwarna untuk memacu keaktifan dan
kreativitas siswa secara maksimal.
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ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep ecopreunership education, urgensi ecopreunership
education, dan ecopreunership education di sekolah dasar dalam kurikulum 2013. Bentuk penelitian ini
deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui kepustakaan atau library research. Data bersumber dari
buku, artikel ilmiah, media massa online. Data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah menggunakan
teknik dokumentasi dan identifikasi wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ecopreunership
education di sekolah dasar dalam kurikulum 2013 diintegrasikan melalui tema peduli terhadap makhluk
hidup dan daerah tempat tinggalku pada kelas 4, pengembangan diri seperti entrepreneur zone meliputi:
kunjungan industri, cooking class dan market day meliputi: gelar produk (pameran), serta melalui
pembelajaran muatan lokal seperti pertanian, kultur sekolah dan ekstrakurikuler.
.
Kata Kunci: ecopreunership education, kurikulum 2013, sekolah dasar
PENDAHULUAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam
peningkatan mutu sumber daya manusia. Pendidikan memiliki peran yang signifikan dan menjadi peran
utama dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta
kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing suatu bangsa.
Penyelenggaraan pendidikan hendaknya harus memperhatikan perkembangan penduduk beserta proyeksi
perkembangannya di masa yang akan datang. Semakin banyak penduduk maka tingkat persaingan di
dunia semakin ketat.
Pada tahun 2030-2045 Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi yaitu jumlah
penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia tidak produktif. Menurut Ariyanto (2016:
431) pada tahun tersebut generasi masa depan bangsa berada pada masa produktif dan sangat berharga
jadi perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan benar agar menjadi manusia yang berkarakter cerdas,
kompetitif, kreatif, inovatif. Bonus demografi jika tidak dapat dikelola dengan baik maka akan
menghasilkan bencana demografi seperti tingkat pengangguran meningkat karena minimnya keterampilan
yang dimiliki oleh usia produktif. Indonesia juga dihadapkan pada masalah lingkungan yang disebabkan
karena tidak seimbangnya antara perilaku manusia dengan cara mengeksploitasi lingkungan yang tanpa
ada upaya untuk mengelolanya lebih lanjut. Peran pendidikan sangat diperlukan untuk mengantisipasi
masalah ini. Pemerintah Indonesia dengan giat telah menyusun dan mengembangkan program untuk
meningkatkan mutu pendidikan seperti pemerataan pendidikan di semua daerah Indonesia, peningkatan
kualitas tenaga pendidik, menambah kelengkapan fasilitas belajar, program dana bos, mempelopori
penelitian dan penemuan baru, penciptaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang
sesuai dengan perkembangan zaman dan sebagainya.
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan
pelajaran dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum menjadi kunci utama terlaksananya pembelajaran yang
terarah dan efisien dalam pendidikan formal. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta
ilmu pengetahuan, kurikulum selalu berkembang dan mengalami perubahan. Perubahan tersebut erat
kaitannya dengan betapa penting dan strategisnya peranan kurikulum dalam penyelenggaraan sistem
pengajaran nasional. Kurikulum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pendidikan dan
pengajaran. Sejak zaman kemerdekaan, kurikulum pada pendidikan formal di Indonesia telah mengalami
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beberapa perubahan dan perkembangan kurikulum mulai dari rencana pelajaran, kurikulum 1952,
kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum tahun 1973 (PPSP), kurikulum 1975, kurikulum 1984,
kurikulum 1994, kurikulum tahun 2004 dengan nama Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK),
kurikulum tahun 2006 dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sampai Kurikulum
2013.
Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang
merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum 2013
merupakan kurikulum instan yang siap diimplementasikan dengan baik oleh seluruh guru, kapan dan
dimana saja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat mengantarkan bangsa
dan negara mencapai masa generasi emas pada tahun 2045 nanti. Mulyasa (2014: 4). Implementasi
kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran dan
evaluasi. Perubahan empat elemen utama yang ditonjolkan adalah standar kompetensi lulusan, standar isi,
standar proses dan standar penilaian. Orientasi kurikulum 2013 yaitu terjadinya peningkatan dan
keseimbangan antara kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Metode pendidikan yang
diterapkan menyeluruh yang memperhatikan sosial, budi pekerti, kecintaan budaya bangsa, karakter dan
sebagainya.
Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut asli
dan tertanam pada kepribadian individu tersebut serta mendorong individu tersebut untuk bertindak
melakukan sesuatu, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Karakter sangat penting bagi kemajuan
bangsa dan negara. Karakter menjadi landasan fundamental yang dibutuhkan untuk membangun sebuah
bangsa. Bangsa yang baik ialah bangsa yang dibangun dengan mendahulukan segi karakter. Salah satu
karakter yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara yaitu ecopreunership.
Ecopreunership berasal dari kata ecology atau ecological mengandung arti ilmu yang
mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan entrepreunership adalah proses
mengeksploitasi peluang yang ada di lingkungan atau yang dapat diciptakan melalui inovasi dalam
rangka menciptakan nilai tambah. David (Brown & Ulijn, 2004: 5). Ecopreunership adalah suatu proses
mengeksploitasi peluang yang ada di lingkungan, mengembangkan inovasi untuk mengatasi
permasalahan lingkungan dalam rangka menciptakan nilai tambah namun tetap peduli terhadap
lingkungan dan memperhatikan keseimbangan lingkungannya. Karakter ecopreunership peserta didik
dapat terbentuk dengan baik melalui pendidikan.
Pendidikan ecopreunership adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip metodologi ke
arah pembentukan kecakapan hidup pada peserta didik melalui kurikulum yang dikembangkan di sekolah.
Pendidikan pembentukan karakter sebagai dasar dari pendidikan kewirausahaan dan kepedulian
lingkungan (ecopreneurship education) dinilai penting dalam menumbuhkan keingintahuan intelektual,
membentuk sikap dan pola pikir fleksibel agar kreativitas terdorong. Ecopreneurship education
diterapkan dalam lingkup pendidikan termasuk di sekolah dasar dilakukan sedini mungkin dengan upaya
menanamkan karakter kewirausahaan dan kepedulian lingkungan dapat terbentuk sejak awal. Karakter ini
akan tercipta sumber daya yang terampil yang memiliki jiwa kewirausahaan dan peduli lingkungan yaitu
siap dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan, percaya diri, mandiri, pantang menyerah,
cinta lingkungan, terampil, kreatif, inovatif serta meningkatkan produktifitas dan daya saing di era
globalisasi yang berdampak pada meningkatnya kemandirian bangsa dalam menciptakan lapangan
pekerjaan.
Pelaksanaan Ecopreunership education di sekolah tidak harus mandiri atau otonom dengan
membuat kurikulum baru, tetapi dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada, praktisnya dalam
pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Kemendiknas (2010: 46). Kurikulum yang sedang diterapkan
di sekolah dasar pada saat ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang
menekankan pembentukan karakter bagi peserta didik tidak hanya pengetahuan maupun sikap saja namun
keterampilan. Trilling & Fadel (2009) mengatakan bahwa There are three basic skill in the
implementation of 21 th century education, including: (1) life and career skill, (2) learning and innovation
skills, and (3) information media and technology skills. Artinya ada tiga keterampilan dasar dalam
pelaksanaan pendidikan abad 21, termasuk (1) kecakapan hidup dan karir, (2) keterampilan belajar dan
inovasi, (3) media informasi dan keterampilan teknologi. Tujuan kurikulum 2013 pada konteks
pendidikan di Indonesia adalah untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang memiliki kecakapan
hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, afektif (religius dan sosial), dan
berkompeten untuk berkontribusi demi kemajuan bangsa baik dalam kehidupan sosial, nasional, politik
maupun kemanusiaan.
Sekolah Dasar merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang paling dasar dan dirasa tepat
untuk mulai diterapkan pendidikan kewirausahaan dan kepedulian lingkungan (ecopreneurship
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education). Melalui penanaman karakter dari tingkat pendidikan dasar diharapkan mampu memberikan
pengaruh besar terhadap pengembangan pendidikan kewirausahaan dan kepedulian lingkungan. Ariyanto
(2016: 788) bahwa anak-anak di usia dasar adalah usia yang tepat untuk menanam karakter yang baik dan
itu akan menjadi upaya dalam menghadapi masa keemasan Indonesia melalui ecopreunership.
Penanaman karakter dilakukan sebagai upaya memasyarakatkan dan proses internalisasi dan aktualisasi
nilai-nilai karakter kewirausahaan dan kepedulian lingkungan di ranah pendidikan. Pendidik sebagai agen
of change diharapkan mampu menanamkan sifat maupun jiwa ecopreunership bagi peserta didiknya
dengan berbagai strategi yang dimiliki.
Kenyataan yang terjadi di lapangan, pendidikan kewirausahaan dan kepedulian lingkungan
(ecopreunership education) pada saat ini masih belum banyak diterapkan di sekolah dasar. Hal ini
sebabkan karena masih terbatasnya pengetahuan pendidik terkait ecopreunership education, terbatasnya
sarana dan prasarana serta biaya untuk menggalakan program ecopreunership education. Selain itu
Menurut Lutma (Arif, 2015: 2) pendidikan enterpreneurship di sekolah dasar juga masih belum dapat
perhatian yang serius dari pemerintah. Banyak kebijakan serta instruksi yang belum mengarah kepada
terlaksananya ecopreneurship di sekolah dasar.
Ecopreunership education di sekolah dasar membantu mengembangkan keterampilan peserta
didik dalam menciptakan suatu produk atau karya, mengelola maupun dalam memasarkan produk atau
karya, penanaman karakter dapat terbentuk dengan baik sehingga dapat menciptakan individu yang mulia,
cerdas, religius, aktif, kreatif, inovatif, peduli, bertanggung jawab, manusiawi, terampil, dan siap dalam
menghadapi tantangan masa depan sehingga Ecopreunership education di sekolah dasar sangat cocok
diterapkan dalam kurikulum pada 2013.
Berdasarkan uraian di atas, artikel ini rumusan masalah adalah bagaimana ecopreunership
education di sekolah dasar dalam kurikulum 2013?.
Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji ecopreunership education di sekolah dasar dalam
kurikulum 2013.
METODE
Teknik analisis dalam penulisan artikel ini menggunakan model Miles and Huberman yaitu
analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif. Meliputi: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data
yaitu memilih hal-hal yang pokok dan penting dicari tema dan membuang yang tidak perlu, (3) penyajian
data dan (4) verifikasi data yaitu pemberian kesimpulan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.
Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan studi pustaka. Objek kajian berfokus
pada pustaka berupa media massa, buku, artikel ilmiah, baik dalam cetak maupun elektronik yang sesuai
dengan permasalahan yang dihadapi dan mendukung analisis pembahasan yang dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmiah. Studi kepustakaan meliputi mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan
pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang relevan serta berhubungan dengan
ecopreneurship education di sekolah dasar dalam kurikulum 2013.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Ecopreunership Education
Sebelummemahami frasaEcopreunership education perlu memahami terlebih dahuluistilah
―ecopreunership” dan education. Istilah ―ecopreunership” berasal dari dua kata kunci yaitu ―ecology‖
(kecerdasan ekologi) dan entrepreunership (karakter kewirausahaan).
Istilah Ekologi dipopulerkan oleh Ernst Hackel pada tahun 1869. Istilah iniberasal dari bahasa
Yunani ―Oekologie‖ yang terdiri dari dua kata yaitu ―oikos‖ yang berarti rumah/tempat tinggal dan logos
yang berarti study, pengkajian, ilmu. Maka istilah Ecology atau ecological mengandung arti ilmu yang
mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ricklefs
(1973) dalam bukunya mendefinisikan ekologi sebagai ilmu lingkungan alam, terutama mempelajari
hubungan mendalam antara organisme dengan lingkungan sekitarnya. Saat ini ekologi lebih dikenal
sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi alam. Atau bahkan ilmu yang mempelajari rumah
tangga makhluk hidup. Goleman (2010) which explains ecological intelligence is defined as the
integration of empathy, viewing the perspective of others and cooperation with understanding and repect
for the natural system. Artinya kecerdasan ekologi sebagai integritas empati, melihat perspektif orang lain
dan kerjasama dengan memahami dan menghormati sistem alam. Seorang makhluk hidup tidak dapat
terlepas dengan lingkungan. Seorang individu memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan selaras
dengan keberlanjutan alam. Lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup khususnya
manusia. Lingkungan yang baik akan berdampak pada pembentukan karakter yang baik bagi manusia.
Orang yang cerdas secara ekologis akan bertindak tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri dan orang
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lain namun juga memahami, peduli atau memperhatikan lingkungan sekitar dimana ia tinggal dengan
baik.
Enterpreneurship berasal dari bahasa Perancis yaitu ―entreprende‖ yang diartikan sebagai
―between taker” atau “go-between”, yang berarti ―to undertake” atau berusaha. Definisi tersebut berarti
enterpreneurship berbasis tindakan bukan hanya sesuatu yang dipikirkan tetapi sesuatu yang dilakukan
dan dipraktikan. Lowe dan Marriot (2006: 10). Menurut Davidson (Brown & Ulijn, 2004: 5)
mendefinisikan sebagai berikut: ―Enterpreneurship is a process of exploating opportunities that exist in
the environment or that are created through innovation in an attempt to create value. It management of
new business ventures by an individual or a team.” Artinyaproses mengeksploitasi peluang yang ada di
lingkungan atau yang dapat diciptakan melalui inovasi dalam rangka menciptakan nilai tambah. Beberapa
konsep yang terkandung di dalam pengertian tersebut yaitu kreativitas, inovasi dalam menciptakan suatu
produk di dalamnya mencakup tindakan kompetitif, memanfaatkan peluang, berani mengambil resiko.
Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Shane and Venkataraman (Seikkula-Leino,
2011: 71) bahwa enterpreneurship dapat ditunjukkan dalam karakteristik individu yang perilakunya
berorientasi pada diri sendiri yang ditunjukkan melalui berkreasi, mengelola dan bergantung pada
bagaimana menemukan, mengevaluasi dan mengeksploitasi peluang. Enterpreneurship juga dapat
merupakan kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan
sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan, siasat, kiat dalam menghadapi tantangan hidup untuk mencari
peluang menuju sukses atau dengan kata lain kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan
berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Suryana (2003).
Berdasarkan uraian di atas maka entrepreneurship adalah suatu kemampuan berpikir, bersikap dan
berperilaku yang inovatif, kreatif, ditunjukkan melalui kegiatan berkreasi, menciptakan sesuatu yang
baru, mencari, menemukan, mengelola, mengevaluasi serta mengeksploitasi peluang dalam menghadapi
tantangan hidup di masa depan.
Berdasarkan uraian tentang ecology dan entrepreunership di atas maka dapat
didefinisikanecopreunership diartikan sebagai kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang melibatkan inisiatif
dan keahlian kewirausahaan seseorang ataupun kelompok untuk mencapai kesuksesan dengan berkreasi
menciptakan inovasi-inovasi baru yang mendukung produk atau layanan yang ramah lingkungan.
Ecopreunership tidak hanya memiliki kandungan nilai profit saja melainkan juga nilai lingkungan dan
nilai social yang baik.Definisi ini sejalan dengan pendapat Volery (McEwen, 2013) defined
ecopreneurship as environmental responsibility in entrepreunership. Artinya ecopreunership sebagai
tanggung jawab kewirausahaan terhadap lingkungan atau perilaku wirausaha yang komitmen terhadap
kesinambungan lingkungan.
Istilah Education atau pendidikan adalah suatu usaha untuk mendidik, membina, membimbing,
mengarahkan peserta didik menjadi manusia yang berpendidikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 20
Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. John Dewey (2003: 69) menjelaskanbahwa
pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan
emosional ke arah alam dan sesama manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Feni (2014: 13)
―Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada
perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan
tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.‖ Berdasarkan uraian di atas maka pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk membimbing, memberikan pertolongan dalam mengembangkan
potensi diri baik jasmani maupun rohani yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik untuk
menjadi manusia yang dewasa dan mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri dan bertanggung
jawab.
Berdasarkan pendapat di atas mengenai ecology, entrepreunership dan education maka dapat
diformulasikan definisi tentang ecopreunership education adalah suatu usaha terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan
keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang wirausaha yang peduli terhadap lingkungan,
bersikap dan berperilaku inovatif, kreatif, ditunjukkan melalui kegiatan berkreasi, menciptakan sesuatu
yang baru, mencari, menemukan, mengelola, mengevaluasi serta mengeksploitasi peluang yang ada di
lingkungan dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan.
Urgensi Ecopreunership Education
McEwen & Carolina (2012: 35-36) The the important role of the ecopreneur in preserving the
environment, including the earth, biodiversity and ecosystem.
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First, Natural resources degradation is a major problem. Most natural resources are finite.
Once consumed many cannot be recreated and we will be left with diminishing or no natural resources, if
we do not sustain the. Because of economic activity and consumption, most of our resources become
waster.As a result, we have the problem of poluttion which seriously affects human and ecosystem. To
sustain them, ecopreneurs are constantly looking for alternatives by recycling them and using a cheaper
more abundantly available resource. (Barnes, 1994).
Secondly, Global population growth also influences ecopreunership. The world population is
poised to expand by 50% by 2050 and with it comes an extraordinary growth in consumption (WBCSD,
2002 Ecopreneurs therefore must find new technologies to protect the environment, to ensure that there
are enough resources to fill the needs of both the current population and future generations).
Thirdly, economic and financial factors are important driver or influence of ecopreneurs e.g, the
availability of funding and other incentives. Access to funding is necessary to help ecopreneurs meet the
cost of technical development and to win recognition of new products or services.
Fourthly, growing demand for green, ecological products and environmentally friendly services
is also a driver of ecopreneurship. Increased consumer awareness and increase in the number of green
consumers create increase market demand for green products and therefore influences ecopreneurs to
start green businesses. Walley (McEwen & Carolina, 2012). The growing desire of many consumers to
get businesses to stop environmentally degrading activities, combined with a wilingness to pay more for
environmentally friendly products, represents an opportunity for entrepreneurial action that can lead to
ecological sustainability (Dean and McMullen, 2007). Artinya McEwen & Carolina (2012: 35-36) Peran
penting dari ecopreneur dalam melestarikan lingkungan termasuk keanekaragaman hayati bumi dan
ekosistem. Pertama degradasi sumber daya alam adalah masalah utama. Sumber daya alam paling
terbatas. Sekali dikonsumsi, banyak yang tidak bisa diciptakan kembali dan kita akan ditinggalkan
dengan berkurang atau tidak alami sumber daya alam, jika kita tidak mendukung mereka. Karena
kegiatan ekonomi dan konsumsi, sebagian besar sumber daya kami menjadi cepat habis. Akibatnya kami
memiliki masalah serius yang mempengaruhi manusia dan ekosistem. Ecopreneurs akan terus mencari
alternatif untuk mengatasi hal tersebut dengan mendaur ulang dan menggunakan yang lebih murah,
hemat dan sumber daya yang lebih banyak tersedia. Kedua, pertumbuhan populasi global mempengaruhi
ecopreunership. Populasi dunia siap berkembang sebesar 50% pada tahun 2050 dan dengan itu datang
pertumbuhan yang luar biasa dalam konsumsi. Ecopreneurs harus menemukan teknologi baru untuk
melindungi lingkungan untuk memastikan bahwa ada sumber daya yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan keduanya populasi saat ini dan generasi masa depan. Ketiga, faktor ekonomi dan keuangan
adalah faktor pendorong dan penting dalam ecopreuner. Akses pendanaan diperlukan untuk membantu
biaya pengembangan teknis dan memenangkan pengakuan produk baru atau layanan. Keempat,
meningkatnya permintaan akan produk hijau, ekologi dan ramah lingkungan juga merupakan penggerak
ecopreneurship. Peningkatan kesadaran konsumen dan peningkatan jumlah konsumen hijau menciptakan
peningkatan permintaan pasar untuk produk hijau dan oleh karena itu mempengaruhi ekopreneur untuk
memulai bisnis hijau. Meningkatnya keinginan banyak konsumen untuk membuat bisnis berhenti
merusak lingkungan, kegiatan dikombinasikan dengan kesediaan untuk membayar lebih untuk produk
ramah lingkungan merupakan peluang untuk tindakan kewirausahaan yang dapat menyebabkan
keberlanjutan ekologis (Dean dan McMullen, 2007)
Urgensi ecopreunership education antara lain: (1) pertumbuhan ekonomi tanpa merusak
lingkungan; (2) ecopreunership education berpeluang melahirkan wirausahawan yang mengembangkan
usahanya melalui inovasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan; (3) ecopreunership education
memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang terkendali, substitusi atau memperhatikan
sustainability dari sumber daya tersebut; (4) calon atau wirausahawan pemula memiliki komitmen untuk
melestarikan lingkungan, (5) peserta didik yang akan menjadi wirausahawan akan memanfaatkan limbah
sebagai bahan produk. Anih (2015: 117).
Berdasarkan uraian di atas maka urgensi ecopreunership education, yaitu: (1)pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi tanpa merusak lingkungan; (2) ecopreunership education berpeluang melahirkan
peserta didik yang akan menjadi wirausahawan yang mampu mengembangkan usahanya melalui ide,
gagasan yang inovasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan; (3) ecopreunership education
memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang terkendali, substitusi atau memperhatikan
sustainability dari sumber daya tersebut secara ekologis; (4) calon atau wirausahawan pemula memiliki
komitmen untuk melestarikan lingkungan, (5) peserta didik yang akan menjadi wirausahawan akan
memanfaatkan limbah sebagai bahan produk ramah lingkungan (mendaur ulang).
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Ecopreunership Education di Sekolah Dasar dalam Kurikulum 2013
Pelaksanaan ecopreunership education di sekolah dasar dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk
menyiapkan peserta didik serta lulusan yang berkarakter kreatif, inovatif, mandiri, kerja keras, berani
mengambil resiko, pantang menyerah, berorientasi pada tindakan, peduli lingkungan dan dapat
mengembangkan potensi entrepreunershipnya dengan mencari, menemukan, mengelola, mengeksploitasi
peluang yang ada di lingkungan dengan tepat dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan.
pendapat Imam Machali (2012: 41) bahwa tujuan pendidikan entrepreunership adalah menjadikan bangsa
kreatif, berani, memiliki mental kewirausahaan, sehingga masalah ketenagakerjaan sedikit demi sedikit
teratasi dan mempersiapkan peserta didik memilki kecakapan hidup, berinteraksi dengan lingkungan
sosial berdasarkan pertumbuhan dan lingkungannya.
Ecopreneurship education di sekolah dasar dalam kurikulum 2013 diintegrasikan dalam
pembelajaran melalui suatu tema, pengembangan diri, muatan lokal, kultur sekolah dan ekstrakurikuler.
1. Ecopreneurship education di sekolah dasar dalam kurikulum 2013 diintegrasikan melalui
suatu tema
Ecopreneurship education di sekolah dasar dalam kurikulum 2013 diintegrasikan melalui
tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup pada semester 1 materi mengenai pemanfaatan
sumber daya alam terhadap kesejahteraan masyarakat, membuat karya dengan memanfaatkan
bahan alam, mempelajari pentingnya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di
lingkungan, dan melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam. Tema 8 yaitu daerah
tempat tinggalku pada semester 2 materi mengenai kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan
pekerjaan kehidupan sosial, budaya dilingkungan sekitar. Kegiatan pembelajaran peserta didik
diarahkan untuk dapat aktif, kreatif dan inovatif yang diharapkan dapat menjadi enterpreuner yang
sukses, kompeten dan peduli terhadap lingkungan. Metode yang digunakan dalam pengintegrasian
ecopreunership education adalah metode observasi, diskusi kelompok, permainan dan praktik
langsung.
2. Ecopreunership education diintegrasikan melalui pengembangan diri
Ecopreunership education diintegrasikan melalui pengembangan diridilakukan dengan
beberapa kegiatan seperti: entrepreneur zone meliputi: kunjungan industri, cooking class dan
market day meliputi: gelar produk (pameran).
Kegiatan enterpreuner zone ini mengajarkan peserta didik untuk membuat karya atau
produk dan menanamkan nilai-nilai enterpreuner. Karya yang dibuat oleh peserta didik berupa
karya-karya yang memiliki nilai guna dan nilai jual yang bermanfaat bagi kehidupan mereka.
Nilai-nilai enterpreuner yang ditanamkan pada peserta didik seperti: kreatif, kerja keras, ulet,
mandiri, berani mengambil resiko, pantang menyerah, kepemimpinan, jujur, bertanggung jawab,
displin, percaya diri. Karya yang dibuat oleh peserta didik tersebut di nilai oleh guru kemudian
dianalisis perkembangan dan kemampuan peserta didik tersebut setelah itu hasilnya dimasukan ke
dalam hasil belajar peserta didik.
Kegiatan enterpreuner zone meliputi kunjungan industri yaitu peserta didik beserta
guru berkunjung ke berbagai tempat industri. Peserta dapat melihat bahkan praktik membuat suatu
produk atau karya secara langsung sehingga peserta didik memiliki pengalaman dan keterampilan
yang dapat dikembangkan. Seperti: pabrik semen, PLTU, Pertamina, industri pembuatan bakpia,
pupuk kompos, industri kerajinan tangan, gerabah dan lain-lain.
Cooking Class juga termasuk dalam kegiatan enterpreuner zone dimana peserta didik
diajarkan cara mengelola kebutuhan yang diperlukan dalam memasak sebuah hidangan makanan.
Setelah itu, peserta didik diajarkan menjual masakan yang telah dibuat. Perhitungan modal, untung
dan rugi diajarkan oleh guru. Cooking class dapat meningkatkan keterampilan peserta didik baik
dalam memasak, berhitung Matematika maupun mengembangkan karakter percaya diri.
Kegiatan market day di sekolah dasar adalah kegiatan yang melibatkan semua warga sekolah.
Market day, sebagai ajang kreativitas bagi peserta didik dalam berkarya membuat suatu produk
dengan memanfaatkan lingkungan secara arif dan menjual hasil produk atau karyanya sehingga
memiliki karakter kewirausahaan yang tetap memperhatikan lingkungan. Hal ini sejalan dengan
pendapat Saroni (2012: 147) bahwa market day di sekolah dapat dijadikan penanaman jiwa
kewirausahaan kepada peserta didik. Peserta didik diajarakan cara menarik pelanggan untuk
membeli, mendistribusikan barang ke konsumen, tawar menawar harga, cara menghitung modal,
laba dan rugi, mengelola uang dengan baik melalui kegiatan market day ini.
Gelar produk merupakan kegiatan yang tergabung di dalam market day dimana peserta
didik mengexspose atau mengenalkan produk inovasi yang telah dibuat/diproduksi yang dilakukan
secara klasikal dan terbuka. Kegiatan gelar produk dapat digunakan untuk peluncuran produk ke
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3.

4.

5.

pasar.Melalui gelar produk peserta didik diajarkan untuk menciptakan produk yang baik yang
mampu diterima dan bermanfaat bagi kosumen (pembeli), mempromosikan produk yang benar,
meningkatkan daya beli bagi pembeli. Anih (2015) syarat sebagai sebuah ecopreunership
dipandang perlu untuk melakukan gelar produk.
Ecopreunership education diintegrasikan melalui mata pelajaran muatan lokal
Mata pelajaran muatan lokal yang sering diterapkan di sekolah dasar terkait dengan
ecopreunership education adalah pertanian. Muatan lokal pertanian, mengajarkan peserta didik
cara memproduksi/menanam, merawat, mengelola, menjual dan memasarkan hasil dari produksi
kepada konsumen (pembeli) dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan bagi pelestarian
maupun pengembangan produksi pertanian misalnya untuk membeli polybag, bibit tanaman,
pupuk dan sebagainya. Contoh kegiatan tersebut seperti: penanaman tanaman cabai, tomat, bunga,
kegiatan hidroponik dan sebagainya.
Kultur sekolah
Pendidikankewirausahaan dan peduli lingkungan(ecopreunership education)melalui
kultur sekolah yang dilaksanakan melalui berbagai aktivitas seperti kegiatan shalat dhuha di
mushola sekolah, menempelkan poster dan slogan di dalam maupun luar kelas, kegiatan piket
menyiram tanaman. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyani, dkk (2010: 64) menyatakan nilainilai kewirausahaan dapat dilakukan dalam kultur sekolah. Kultur sekolah adalah kumpulan nilai,
norma dan keyakinan dan tradisi yang dipegang warga sekolah sebagai pengikat kebersamaan dan
identitas sekolah.
Ekstrakurikuler
Ecopreunership education melalui ekstrakurikuler seperti pramuka, karena melalui
kegiatan pramuka dapat membentuk karakter peserta didik yang mandiri, displin, pantang
menyerah, kerjasama, bertanggung jawab, peduli sosial, peduli lingkungan, terampil, hemat,
berjiwa pemimpin.
Kegiatan english club membentuk peserta didik memiliki karakter berani, percaya diri,
trampil dalam bercakap.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Delitasari dan Hidayah (2017: 183-184)
Pendidikan enterpreunership di Sekolah Dasar diintegrasikan melalui (1) mata pelajaran yaitu
dengan memilih materi pelajaran kemudian memasukan nilai-nilai pendidikan entrepreunership
yang akan dikembangkan dalamRPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Materi yang
diintegrasikan SBK, Matematika, IPS dan IPA; (2) pengembangan diri dilakukan dengan
enterpreneur zone, outbound enterpreneur, kunjungan industri dan cooking class; (3) kultur
sekolah yaitu shalat dhuha; (4) integrasi dengan mata pelajaran lain (muatan lokal).
Hananta (2015: 6-7) pendidikan kewirausahaan di Sekolah Dasar diintegrasikan melalui
mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler seperti: Market day, home skill dan kunjungan tempat
industri.
Menurut Anih (2015: 118-119) terdapat beberapa stategi untuk mengimplementasikan
ecopreunership education, yaitu (1) Intrakurikuler prakarya dengan menerapkan ecopreunership,
(2) Gelar produk, (3) Ecopreneurship week , (4) Student Company, (5) Student Ecopreunership
Forum.
Berdasarkan uraian di atas, maka Ecopreunership Education di Sekolah Dasar dalam
Kurikulum 2013 dapat diintegrasikan melalui beberapa strategi yaitu (1) integrasi melalui suatu
tema, (2) pengembangan diri peserta didik seperti enterpreuner zone, kunjungan meliputi:
kunjungan industri, cooking class dan market day meliputi: gelar produk (pameran) (3) Integrasi
dengan mata pelajaran muatan lokal seperti pertanian, (4) kultur sekolah, (5) ekstrakurikuler
seperti pramuka dan english club.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Ecopreunership education adalah suatu usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan
untuk menjadi seorang wirausaha yang peduli terhadap lingkungan, bersikap dan berperilaku inovatif,
kreatif, ditunjukkan melalui kegiatan berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru, mencari, menemukan,
mengelola, mengevaluasi serta mengeksploitasi peluang yang ada di lingkungan dalam menghadapi
tantangan hidup di masa depan.
Urgensi ecopreunership education, yaitu: (1)pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tanpa
merusak lingkungan; (2) ecopreunership education berpeluang melahirkan peserta didik yang akan
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menjadi wirausahawan yang mampu mengembangkan usahanya melalui ide, gagasan yang inovasi untuk
mengatasi permasalahan lingkungan; (3) ecopreunership education memungkinkan eksploitasi sumber
daya alam yang terkendali, substitusi atau memperhatikan sustainability dari sumber daya tersebut secara
ekologis; (4) calon atau wirausahawan pemula memiliki komitmen untuk melestarikan lingkungan, (5)
peserta didik yang akan menjadi wirausahawan akan memanfaatkan limbah sebagai bahan produk ramah
lingkungan (mendaur ulang).
Ecopreunership Education di Sekolah Dasar dalam Kurikulum 2013dapat diintegrasikan melalui
beberapa strategi yaitu (1) integrasi melalui suatu tema, (2) pengembangan diri peserta didik seperti
enterpreuner zone, kunjungan meliputi: kunjungan industri, cooking class dan market day meliputi: gelar
produk (pameran) (3) Integrasi dengan mata pelajaran muatan lokal seperti pertanian, (4) kultur sekolah,
(5) ekstrakurikuler seperti pramuka dan english club.
Saran
1.

2.

Kepada para guru direkomendasikan untuk menerapkan ecopreunership education dalam
pembelajaran dengan mengintegrasikan tema yang ada disesuaikan dengan nilai-nilai yang akan
diterapkan serta sesuai dengan perkembangan peserta didik, melalui pengembangan diri peserta
didik, muatan lokal(pertanian), kultur sekolah maupun ekstrakurikuler sehingga tujuan mulia
menghasilkan ecopreuner akan terwujud di masa mendatang.
Kepada sekolah untuk meningkatkan pengoptimalisasian fasilitas sekolah dengan menciptakan
atau menyediakan ruang untuk karya peserta didik yang berguna untuk membangunkan
kreativitas peserta didik dan senantiasa menjaga, merawat, mengelola dan memantau
perkembangan karya atau produk peserta didik dengan baik.
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ABSTRAK
Era disrupsi membawa perubahan yang besar, cepat dan fundamental. Disrupsi perlu dirembuk karena
menghadirkan peluang tetapi juga sekaligus ancaman yang sangat besar diberbagai bidang dan lapisan
masyarakat, termasuk dunia pendidikan khususnya bagi para siswa. Interaksi antar individu mulai terbiasa
dengan pola digitalisasi. Ditinjau dari bidang sosial, hal ini memberikan banyak dampak positif seperti
mudah dan cepatnya alur komunikasi serta penyebaran informasi. Namun, digitalisasi juga memberikan
dampak negatif seperti kemerosotan moral, kenakalan dan tindakan menyimpang yang semakin
meningkat dan melemahkan kewibawaan tradisi yang telah ada di masyarakat. Berdasarkan fenomena ini,
muncul sebuah pertanyaan apakah para siswa sudah siap untuk memasuki era disrupsi? Atas
pertimbangan tersebut, maka dibutuhkan perubahan arah orientasi pendidikan untuk mempersiapkan para
siswa di masa depan. Orientasi pendidikan Indonesia yang semula ditekankan pada capaian akademik
dirasa kurang sesuai pada era disrupsi. Melihat keadaan saat ini, sebaiknya pendidikan Indonesia lebih
berorientasi pada pendidikan karakter khususnya nilai tanggung jawab bagi para siswa. Karakter
tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan tuhan. Salah satu
karakteristik siswa sekolah dasar yaitu mudah mempelajari hal-hal yang bersifat konkret. Melalui teknik
modeling simbolis dengan media biografi tokoh dapat memberikan contoh konkret dari sikap tanggung
jawab yang perlu diteladani. Makalah ini disusun menggunakan metode studi kepustakaan, dengan tujuan
mengkaji manfaat teknik modeling simbolis dengan media biografi untuk menumbuhkan karakter
tanggung jawab pada siswa sekolah dasar. Hasil kajian ini secara teoritis ditemukan bahwa teknik
modeling simbolis dengan media biografi tokoh dinilai efektif untuk menanamkan nilai karakter tanggung
jawab siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, penanaman karakter tanggung jawab harus dilakukan secara
sinergis antara sekolah, keluarga dan masyarakat (stakeholder) supaya dapat terlaksana secara optimal.
Kata kunci: Karakter Tanggung Jawab, Modeling Simbolis, Biografi Tokoh

PENDAHULUAN
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disrupsi diartikan sebagai hal yang tercabut
dari akarnya. Istilah disrupsi awalnya dipopulerkan oleh Clyton Christensen (2008) dengan istilah
disruptive innovation dalam bidang bisnis. Hal ini berkaitan dengan tantangan terbesar para pengusaha
dalam menangani atau memulai perubahan revolusioner di pasar mereka, atau berurusan dengan inovasi
yang mengganggu (disruptive innovation). Pada dasarnya inovasi ini disebut sebagai inovasi mengganggu
(disruptive innovation) karena prinsip inovasi ini yang menawarkan kesederhanaan, kenyamanan, dan
keterjangkauan (simplicity, convenience, and affordability) namun, produk yang dihasilkan dari inovasi
ini sebenarnya tidak sebaik produk yang sudah ada. Awalnya, disruptive innovation terbentuk di pasar
terbatas dimana tampak tidak menarik atau tidak penting bagi industri yang sudah eksis, namun akhirnya
produk atau ide baru sepenuhnya menguasai pasar industri (Christensen, 2008; kumpulanstudi-aspirasi,
2017). Prinsip-prinsip disruptive innovation juga berlaku untuk semua bidang kehidupan.
Menurut Bower dan Christensen, sebagaimana dikutip dalam Gardiner, M.O et.al. (2017: 115)
perubahan besar dan mengacaukan (disruption) disebabkan oleh inovasi teknologi. Teknologi mendorong
berbagai perubahan, tidak hanya dalam teknologi itu sendiri tetapi juga dalam kehidupan manusia, cara
manusia berhubungan, maupun cara kita berorganisasi. Teknologi digital sangat luas penerapannya, dan
karenanya juga sangat luas dampaknya. Inovasi-inovasi teknologi ini bagai pisau bermata dua. Salah satu
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contohnya adalah dengan munculnya internet. Internet memiliki berbagai dampak positif seperti
mempermudah interaksi sosial tanpa batasan tempat dan waktu dibelahan dunia, berbagai informasi dapat
diakses dengan mudah, sekaligus kemajuan perkembangan sosial budaya. Namun internet juga dapat
berpengaruh negatif seperti kemerosotan moral, peningkatan angka kenakalan dan perilaku menyimpang,
serta melemahkan kewibawaan tradisi yang telah ada di masyarakat (Hasanah, 2016). Jika individu tidak
dipersiapkan sejak dini untuk menghadapi era disrupsi ini, maka bukan hal yang tidak mungkin masa
depan bangsa Indonesia adalah degradasi moral para generasi muda.
Secara perlahan namun pasti, era disrupsi membawa Bangsa Indonesia pada era digitalisasi.
Menurut hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sebagaimana dikutip oleh
Kementrian Kominfo (Kominfo, 2017) pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 143,26
juta jiwa atau setara dengan 54,68% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini mengalami kenaikan
sebesar 10,56 juta jiwa dari hasil survei pada tahun 2016. Pengguna internet di Indonesia didominasi oleh
para pelajar yakni mencapai angka 79,50%, dan diantaranya adalah anak usia lulusan SD atau sederajat
dengan prosentase 25,10% (Kominfo, 2018). Pola komunikasi anak dan remaja melalui internet mayoritas
dilakukan dengan teman sebaya, diikuti komunikasi dengan guru, dan komunikasi dengan anggota
keluarga juga cukup signifikan (Kominfo, 2014). Paradigma lama yang memprioritaskan pendidikan di
keluarga, sekolah dan masyarakat sudah terdisrupsi oleh eksistensi teman sebaya dan budaya dunia maya.
Teman sebaya adalah bagian tak terpisahkan dari sang anak, begitupun dunia maya. Teman sebaya dan
gadget yang menghubungkan sang anak pada dunia maya adalah dua kekuatan yang mampu
mempengaruhi kepribadian seorang anak.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada tahun 2017 ada 3849 aduan kasus
anak Indonesia. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah aduan kasus anak tahun
2016. Berdasarkan catatan KPAI ada banyak jenis permasalahan yang diadukan, dan salah satunya adalah
kasus pornografi dan cybercrime. Kasus pornografi dan cybercrime menduduki peringkat ketiga dengan
jumlah aduan sebanyak 514 kasus. Jumlah kasus pornografi dan cybercrime mengalami pengingkatan
dari tahun 2016 dan menggantikan posisi bidang pendidikan, bertengger di posisi tiga kasus tertinggi di
KPAI. Kasus ini pastinya tidak lepas dari dampak digitalisasi dengan penggunaan internet.
Dampak lain dari era digitalisasi adalah maraknya siswa yang membolos di jam sekolah. Pihak
berwajib di daerah Sumatera Utara berhasil menjaring 27 siswa yang kedapatan tengah membolos pada
jam sekolah di salah satu warnet. Mirisnya, siswa yang terjaring mulai dari jenjang SD, SMP, hingga
SMA. Hal ini menambah daftar dampak negatif dari internet sebagai salah satu bentuk disrupsi moral.
Hal ini menunjukkan bahwa siswa tidak dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Internet seharusnya
dapat dioptimalkan untuk menunjang proses belajarnya, namun justru disalahgunakan untuk hal-hal yang
kurang penting.
Beberapa fenomena di atas, melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut karakter nilai
tanggung jawab yang seharusnya dimiliki para siswa. Karakter nilai tanggung jawab dirasa perlu untuk
ditanamkan sejak dini pada diri anak sebagai salah satu upaya perventif terjadinya perilaku-perilaku
maladaptif. Tanggung jawab menurut Hasan dalam Rahayu (2016: 97), adalah sikap dan perilaku
seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri,
masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Karakter tanggung
jawab pada era disrupsi dibutuhkan supaya individu memiliki komitmen untuk menjalankan apa yang
menjadi tugas dan kewajibannya secara bijaksana dengan mempertimbangkan dampak perilaku yang
dilakukan.
Artikel ini memilih anak usia sekolah dasar sebagai objek penelitian. Pada fase ini anak mulai
mengembangkan hati nurani, moral dan nilai sebagai pedoman berperilaku (tugas perkembangan)
(Jannah, 2015). Oleh karena itu, usia sekolah dasar adalah usia yang strategis untuk melatihkan nilai-nilai
pribadi berkarakter, termasuk diantaranya adalah nilai tanggung jawab. Era disrupsi ini menuntut anak
untuk mulai belajar tanggung jawab, yakni bereaksi tepat terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan
beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Oleh karena itu, anak usia sekolah dasar dinilai sebagai
sasaran yang tepat untuk penanaman nilai karakter tanggung jawab.
Perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan operasional
konkret (Syaodi, E., 1995). Pada tahap perkembangan ini, anak hanya menggunakan penalaran induktif,
yaitu tipe pemahaman logika yang dimulai dari observasi objek atau peristiwa untuk menyimpulkan
keseluruhan dari objek yang telah diobservasi tersebut (Ibda, 2015). Berdasarkan karakteristik ini, teknik
modeling simbolis dinilai efektif untuk menumbuhkan nilai tangggung jawab. Menurut Bandura
sebagaimana yang dikutip oleh Nursalim (2014: 121) strategi modeling adalah suatu strategi yang
menggunakan proses belajar melalui pengamatan terhadap model dan perubahan perilaku yang terjadi
karena peniruan. Teknik ini bertujuan untuk membentuk perilaku baru dan memperkuat perilaku baik
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yang sudah terbentuk. Oleh karena itu, teknik modeling dinilai sesuai bagi anak usia sekolah dasar
dengan karakteristik perkembangan operasional konkret.
Teknik modeling simbolik pada artikel ini menggunakan media biografi tokoh untuk
menumbuhkan karakter nilai tanggung jawab. Biografi tokoh digunakan untuk memberikan gambaran
konkret implementasi dari nilai tangggung jawab bagi individu. Individu akan mengobservasi perilaku
yang harus diimitasi melalui biografi tokoh yang akan dibacakan oleh salah satu individu yang dipilih.
Berlatar belakang fenomena-fenomena di atas, maka penulis menyusun artikel ini dengan judul
Teknik Modeling Simbolis dengan Media Biografi Tokoh untuk Menumbuhkan Karakter Tanggung
Jawab Siswa Sekolah Dasar. Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengkaji
efektivitas teknik modeling simbolis dengan media biografi tokoh untuk menumbuhkan karakter
tanggung jawab siswa sekolah dasar. Sementara tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui
efektivitas teknik modeling simbolis dengan media biografi tokoh untuk menumbuhkan karakter
tanggung jawab siswa sekolah dasar.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam artikel ini yaitu studi kepustakaan. Menurut Sugiyono (2012:291), studi
kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi atau sumber teori lain yang ada kaitannya
dengan nilai, budaya, norma yang berkembang, dan ada dalam situasi sosial yang diteliti. Hadi
sebagaimana dikutip oleh Harahap (2014:68), menjelaskan dalam penelitian kepustakaan membutuhkan
data-data atau bahan-bahan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik
berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Menurut Suryabrata
sebagaimana dikutip oleh Harahap (2014:69), paling tidak ada dua kriteria yang biasa digunakan untuk
memilih sumber bacaan yaitu: a) prinsip kemutakhiran (recency) dan, b) prinsip relevansi (relevance).
Kecuali untuk penelitian historis, perlu dihindarkan penggunaan sumber bacaan yang yang sudah lama
dan dipilih sumber yang lebih mutakhir.
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode studi kepustakaan adalah
metode yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan literatur untuk mencari teori yang
dibutuhkan dalam membahas permasalahan yang ada, dengan menggunakan bahan rujukan yang
menuntut kemutakhiran dan relevansi pada teori yang digunakan. Artikel ini menggunakan metode
penelitian studi kepustakaan karena dalam hal ini penelitian didukung oleh studi kepustakaan yang
bersumber dari literatur atau referensi sebagai acuan dalam mengkaji fenomena dan teori, sehingga
hasilnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakter Tanggung Jawab
Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam kehidupan setiap manusia yang
mempengaruhi perkembangan fisik, jiwa, sosial, dan moralitas. Keberadaan manusia saat ini dipengaruhi
oleh pendidikan sebelumnya dan keberadaan manusia masa depan dipengaruhi oleh pendidikan saat ini
(Apriani, 2015:13). Mampu menciptakan generasi yang berkualitas dan bermoral. Pada era disrupsi saat
ini akan menuntut kita untuk berubah atau punah. Tidak diragukan lagi, disrupsi akan mendorong
terjadinya digitalisasi sistem pendidikan (Republika, 2017). Era disrupsi menciptakan kesempatan bagi
siswa untuk memanfaatkan dunia teknologi dengan produktif. Pembelajaran digital yang akan
memberikan pengalaman yang lebih kreatif untuk siswa. Namun pada saat ini kemerosotan moralitas
siswa yang rendah dengan tidak adanya tanggung jawab siswa dalam menggunakan teknologi internet
yang semakin canggih pada era disrupsi saat ini. Oleh karena itu banyak permasalahan yang dihadapi
dalam dunia pendidikan Indonesia, salah satunya adalah belum terbangun suasana dan karakter tanggung
jawab siswa (Kompasiana, 2017).
Selain penyalahgunaan teknologi, bukti empiris banyak kasus penyimpangan nilai moral di
kalangan siswa sekolah dasar seperti tidak patuh pada aturan kelas dan sekolah, bermain dan berbicara
saat guru menjelaskan materi, membolos, berkata kasar atau tidak sopan dengan teman, berkelahi,
membuang sampah sembarangan, hadir tidak tepat waktu, dan tidak menyelesaikan tugas atau tidak
mengerjakan PR (Apriani, 2015:14). Berangkat dari temuan masalah tersebut, maka dapat digambarkan
bahwa guru perlu melakukan inovasi perubahan dalam mempersiap kan perangkat pembelajaran yang
mendidik. Guru hendaknya lebih kreatif dan inovatif dalam penggunaan perangkat pembelajaran yang
dikemas secara mendidik, komprehensif, dan spesifik baik tema dan nilai karakter yang ingin
ditumbuhkembangkan di dukung dengan berbagai metode pembelajaran dan penanaman nilai karakter
terbaik. Pada artikel ini, salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu menggunakan
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metode modeling simbolis. Metode ini penulis gunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan sikap
yang berujung pada pribadi manusia yang memiliki karakter baik, terutama karakter tanggung jawab.
Mengamati fenomena tersebut, pendidikan karakter sangat diperlukan di tengah-tengah
kehidupan Bangsa yang sedang mengalami kemerosotan moral meskipun Indonesia sudah menjadi
bangsa yang merdeka lebih dari lima dekade (Apriani, 2015:13). Pendidikan merupakan sarana paling
strategis dalam meningkatkan kualitas manusia . Hal ini berarti melalui pendidikan akan dapat
ditingkatkan perbaikan kualitas atau mutu manusia. Secara individu perbaikan kualitas manusia juga
sangat ditentukan oleh pendidikan yang diperoleh dan diikutinya (Kompasiana, 2017). Pendidikan dari
tingkat sekolah dasar diharapkan dapat mewujudkan siswa yang berkarakter.
Karakter tanggung jawab perlu ditanamkan pada diri anak sejak usia dini untuk dijadikan
pedoman berkata, berpikir, dan berperilaku dalam keseluruhan kehidupan. Bohlin dalam Apriani &
Wangid (2015:16), berpendapat karakter merupakan ciri khas seseorang yang membedakan kualitas antar
individu. Lebih lanjut pernyataan tersebut juga menekankan bahwa karakter tidak hanya apa yang terlihat
dipermukaan melainkan lebih kedalam yakni kepribadian individu tersebut. Selain itu, Muin dalam
Suharjana (2013:167), menyatakan bahwa karakter sama dengan kepribadian, kepribadian dianggap
sebagai ciri atau karakteristik, gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukanbentukan yang diterima dari lingkungan misalnya keluarga pada masa kecil, juga bawaan sejak lahir.
Karakter merupakan kumpulan tata nilai yang menuju pada satu sistem yang melandasi pemikiran, sikap
dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Hasan dalam Rahayu
(2016:97), adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang
seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara
dan Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik yang pintar tanpa adanya karakter yang baik, maka suatu saat
peserta didik tersebut akan berperilaku yang bertentangan dengan norma dan agama dimasyarakat. Jadi,
setiap peserta didik harus diberikan kepintaran dan karakter yang harus diimbangi secara bersamaan.
Salah satu bentuk karakter yang dapat dikembangkan adalah karakter tanggung jawab.
Menurut Rahayu (2016:99), indikator karakter tanggung jawab meliputi: 1) menggunakan waktu
secara efektif; 2) melakukan persiapan sebelum pembelajaran; 3) melaksanakan tugas individu yang
diterima; 4) melaksanakan proses diskusi; 5) mengerjakan soal atau permasalahan dengan teliti. Selain itu
menurut Pasani (2017:5), indikator karakter tanggung jawab siswa adalah sebagai berikut: 1)
menyelesaikan semua tugas dan latihan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) menjalankan instruksi
sebaik-baiknya selama proses pembelajaran berlangsung; 3) bersikap kooperatif; 4) mengungkapkan
penghargaan serta bersyukur terhadap orang lain; 5) dapat mengatur waktu yang telah ditetapkan; 6)
serius dalam mengerjakan sesuatu; 7) fokus dan konsisten; 8) tidak mencontek; 9) rajin dan tekun proses
pembelajaran berlangsung; 10) membantu teman yang sedang kesulitan dalam belajar. Tanggung jawab
individu berarti seorang yang berani berbuat tentang segala resiko yang dari perbuatannya.
Kesimpulan dari pendapat di atas, karakter tanggung jawab berarti berani, siap, dan teguh
hatinya dalam menerima putusan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.
Penguasaan tanggung jawab penting ditekankan untuk siswa sekolah dasar. Untuk dapat memenuhi
tanggung jawab anak harus mempunyai kemampuan melakukan tugas tertentu. Selain itu anak perlu
memiliki keterampilan untuk menyelesaikan tugas dan sadar terhadap resiko jika pekerjaan tidak
dikerjakan atau memberikan hasil kerja yang rendah. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai
perwujudan kesadaran akan kewajiban. Karakter tanggung jawab membuat seseorang berhati – hati dalam
segala perbuatannya. Karakter tanggung jawab diangkat pada artikel ini ditujukan pada anak sekolah
dasar karena, pemberian dan penanaman pendidikan karakter tanggung jawab sangat penting dan utama.
Anak cenderung selalu meniru jadi apabila seorang anak sejak dini dididik dan diarahkan diberi contoh
yang baik terutama landasan karakter yang baik, anak saat dewasa nantinya akan terbiasa dengan sikap
yang baik. Era disrupsi saat ini karakter tanggung jawab harus ada di dalam diri siswa. Karakter tanggung
jawab ini sebagai usaha preventif terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi pada era
disrupsi saat ini.
Teknik Modeling Simbolis
Memasuki era disrupsi ditandai dengan terjadinya perubahan yang sangat radikal dan
penjungkirbalikan sistem dan tatanan yang dianggap mapan dan sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan
tahun sebelumnya. Begitu pula dengan perkembangan teknologi digital dengan artificialintelligence (AI)
dapat mengubah data menjadi informasi telah membuat manusia dengan mudah dan murah
memperolehnya. Perkembangan tersebut tidak memungkiri akan menimbulkan berbagai dampak bagi
masyarakat, baik dampak yang bersifat positif maupun negatif. Perkembangan teknologi berimbas kepada
seluruh lapisan masyarakat, begitu pula anak sekolah dasar. Mereka mayoritas sudah memiliki
smartphone yang tak kalah canggih dengan orang dewasa. Mereka akan lebih mudah dan cepat untuk
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memperoleh berbagai informasi yang diinginkan. Mereka tak jarang mengakses berbagai macam video,
aplikasi, games melalui smartphone, sehingga muncul banyak kekhawatiran dari orang tua maupun guru
terhadap anaknya apabila anak belum bisa bertanggung jawab dalam mengakses informasi yang yang
baik untuk dirinya dan dapat menimbulkan berbagai masalah, misalnya cyber crime, pornografi, dan
bullying. Dampak tersebut berimbas juga kepada kehidupan sekolah anak mulai dari anak lupa waktu
belajar, malas sekolah, membolos, tidak mengerjakan tugas, bahkan melanggar kedisiplinan mematuhi
tata tertib sekolah.
Melihat perubahan yang terjadi pada era disrupsi ini, dunia pendidikan harus mampu
menghadapi perubahan yang terjadi dengan kecepatan yang terus meningkat dan berkelanjutan seiring
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya. Seorang tenaga pendidik dituntut
untuk bisa mengelola proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif dapat mengembangkan
potensi diri serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tugas
perkembangan pada anak sekolah dasar sudah memasuki masa belajar konkret, dimana ia lebih mudah
belajar dengan menggunakan sesuatu yang nyata, supaya mereka lebih mudah dalam menangkap
informasi yang diperolehnya. Oleh karena itu, perlu adanya contoh yang nyata dalam melakukan proses
pembelajarannya dengan menggunakan teknik modeling simbolik.
Modeling merupakan salah satu teknik dalam pendekatan behavioristik yang memandang bahwa
segala tingkah laku manusia merupakan hasil belajar dan hasil interaksi dengan lingkungan sekitar atau
dunia luar. Menurut Bandura dalam Feist (2008), belajar melalui pemodelan mencakup penambahan dan
pencarian perilaku yang diamati, untuk kemudian melakukan generalisasi dari satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Pemodelan tetap melibatkan proses kognitif tidak hanya sekedar meniru karena
juga melibatkan penyimpanan informasi dalam bentuk simbol yang selanjutnya akan digunakan dalam
kehidupan. Corey dalam Nursalim (2014:122), mengemukakan terdapat tiga macam modeling yang dapat
digunakan untuk membentuk perilaku seseorang, yaitu: 1) model yang nyata (live model); 2) model
simbolis (symbolic model). Mengacu pada ketiga jenis modeling tersebut dalam artikel ini menggunakan
teknik modeling simbolis dengan menggunakan biografi dari model perilaku yang ditentukan. Perilaku
model digunakan untuk: 1) membentuk perilaku baru pada konseli; 2) memperkuat perilaku yang sudah
terbentuk (Nursalim, 2014:121).
Menurut Mappiare dalam Lestari (2015), modeling simbolis mengacu pada citra pandangan,
dapat berupa gambar, patung, dan bentuk lain, dari suatu yang ingin dicontoh dalam pengubahan perilaku
dan dilakukan jika model asli tidak ditampilkan. Hal ini sependapat dengan Rosjidan dalam Lestari
(2015), yang mengatakan ―Modeling simbolis merupakan tingkah laku-tingkah laku ditunjukan melalui
film, video dan media rekaman lain‖. Sedangkan Jayanti (2017:63) mengatakan, ―Modeling simbolis
merupakan model yang disajikan melalui bahan-bahan tertulis, audio, video, film atau slide, modeling
simbolis dapat disusun untuk klien secara individu, maupun kelompok‖. Sama halnya dengan pendapat
Nursalim (2014:123), modeling simbolis disajikan melalui bahan-bahan tertulis, audio, video, film atau
slide. Modeling simbolis dapat disusun untuk klien individu atau dapat distandarisasikan untuk kelompok
konseli.
Kesimpulan dari pendapat di atas, modeling simbolis adalah teknik pengubahan perilaku positif
yang memanfaatkan bahan-bahan tertulis, audio, video, film atau slide untuk memperlihatkan tingkah
laku-tingkah laku model yang ingin ditunjukkan. Tujuan teknik modeling simbolis adalah untuk
mendapatkan keterampilan baru, menghilangkan ketakutan dan memunculkan keberanian, serta
memberikan respon untuk meniru model yang telah diamati sehingga timbul perubahan tingkah laku ke
arah yang positif.
Modeling simbolis merupakan satu teknik dalam pendekatan behavioristik. Pendekatan ini
dikemukakan oleh B. F Skinner. Menurut pendekatan ini bahwa pada dasarnya manusia bersifat
mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan control yang terbatas, hidup dalam alam
deterministik dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Adapun teknik-teknik yang
digunakan dalam pendekatan behavioristik adalah desensitisasi sistematik, latihan asertif, terapi aversi,
reinforcement, fading, shaping, operan conditioning, token economy dan modeling simbolis (Corey,
2007). Menurut Nursalim (2014:123-124), dalam mengembangkan modeling simbolis harus
mempertimbangkan beberapa unsur, diantaranya: 1) karakteristik klien/penggunaan model; 2) perilaku
tujuan yang dimodelkan; 3) media; 4) isi tampilan/presentasi; 5) uji coba.
Berdasarkan unsur di atas, maka prosedur yang digunakan dalam teknik modeling simbolis harus
disesuaikan dengan karakteristik siswa, karakter model yang sesuai untuk ditampilkan dalam
menumbuhkan karakter tanggung jawab siswa, dan disesuaikan dengan metode yang menarik untuk
siswa. Oleh karena itu, harapannya dengan prosedur yang sesuai dapat mengubah perilaku baru yang
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lebih positif dan memperkuat perilaku positif yang sebelumnya sudah terbentuk sehingga karakter
tanggung jawab siswa dapat tumbuh.
Biografi Tokoh
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya yang menandakan sebagai ciri
perubahan di era disrupsi ini semakin pesat. Perubahan budaya tampak dengan adanya akulturasi antara
satu bangsa dengan bangsa lain yang melahirkan suatu budaya. Sekarang ini perubahan budaya yang
berkembang sangat pesat yaitu media sosial sebagimana pendapat Lenhart, et al dalam Code (2013), satu
dekade terakhir penggunaan jaringan media sosial dalam masyarakat mainstream telah mengalami
pertumbuhan pesat. Hal tersebut tejadi karena mudah dan efektifnya komunikasi yang disajikan dalam
media sosial, sebagaimana pendapat Holmes (2012:128), interaksi dalam media online yaitu interaksi
virtual bersifat aspatial yang menjelaskan tak ada ruang dimana jarak tidak mempengaruhi peningkatan
jenis interaksi yang terjadi.
Semakin berkembangnya media sosial saat ini sangat mudah untuk mencari berbagai informasi
di seluruh dunia, hal itu menjadikan kecanduan bagi masyarakat untuk selalu bergantung pada media
sosial, bahkan membudaya. Membudaya dalam hal ini berkaitan dengan kebiasaan yang sudah sering
dilakukan secara terus menerus untuk mencari berbagai informasi yang ada. Seperti budaya meniru gaya
hidup, mengidolakan orang dari bangsa lain, meniru pakaian dan bahasa dari bangsa lain, bahkan sampai
meniru pola pikir dari bangsa lain. Budaya meniru bukan seutuhnya dilarang, hanya saja terkadang orang
tersebut terlalu terbawa arus dan terlalu berlebihan dalam meniru budaya dari negara lain sehingga akan
menimbulkan dampak buruk.
Fenomena yang saat ini muncul dikalangan anak sekolah dasar dari adanya perkembangan media
sosial, misalnya: banyak anak-anak yang meniru gaya hidup, penampilan, bahkan bahasa dari negara lain,
sehingga secara tidak langsung kecintaan terhadap budaya sendiri semakin luntur dan beralih kepada
budaya lain. Fenomena tersebut menandakan bahwa terdapat efek dari disrupsi budaya yang terjadi
pada`anak sekolah dasar, karena karakter tanggung jawab yang mereka miliki secara perlahan mengalami
penurunan. Usaha preventif dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan pengenalan dan
pembentukan nilai tanggung jawab anak sekolah dasar melalui media biografi tokoh.
Biografi merupakan kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Biografi biasanya lebih
kompleks dari pada sekedar daftar tanggal lahir atau mati dan data-data pekerjaan seseorang, biografi juga
bercerita tentang perasaan yang terlibat dalam mengalami kejadian-kejadian tersebut. Darmawati dalam
Fitriani dan Sugiarti (2016:65), menjelaskan bahwa kata biografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata
bios yang artinya hidup, dan graphien yang berarti tulis. Biografi secara bahasa bisa diartikan sebagai
sebuah tulisan tentang kehidupan seseorang, secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah kisah
riwayat hidup seseorang.
Kesimpulan dari pengertian di atas, biografi tokoh merupakan kisah atau keterangan tentang
kehidupan seseorang/tokoh (riwayat hidup). Selain itu biografi berisi mengenai kisah atau cerita suatu
tokoh dalam menjalani kehidupannya, baik kelebihan, masalah atau kekurangan yang ditulis oleh
seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Dalam hal ini berarti fungsi dari
biografi tokoh yaitu untuk mengininspirasi seseorang supaya dapat berperilaku seperti tokoh yang
menjadi acuan.
Ciri-ciri dari teks biografi yaitu: 1) harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang
diceritakan dalam bentuk narasi; 2) memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam
memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan; 3) memiliki
struktur yang jelas. Dari ciri-ciri biografi tersebut maka dalam artikel ini akan menggunakan media
biografi tokoh. Biografi tokoh digunakan untuk diterapkan pada anak sekolah dasar, karena melihat di era
disrupsi yang mengalami perkembangan pesat, salah satunya adalah banyak terjadi kemerosotan moral
yang terlihat pada rendahnya moralitas anak. Rendahnya nilai moralitas pada anak sekolah dasar berasal
dari penggunaaan media sosial secara berlebihan yang mengakibatkan ketergantungan dan berdampak
pada perubahan nilai budaya karena mengadopsi nilai-nilai budaya dari negara lain, sehingga
mengabaikan nilai budayanya sendiri.
Teknik Modeling Simbolis dengan Media Biografi Tokoh untuk Menumbuhkan Karakter Tanggung
Jawab Siswa SD
Karakter tanggung jawab berarti berani, siap, dan teguh hatinya dalam menerima putusan dan
tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Penguasaan tanggung jawab penting
ditekankan untuk siswa sekolah dasar. Untuk dapat memenuhi tanggung jawab anak harus mempunyai
kemampuan melakukan tugas tertentu. Selain itu anak perlu memiliki keterampilan untuk menyelesaikan
tugas dan sadar terhadap resiko jika pekerjaan tidak dikerjakan atau memberikan hasil kerja yang rendah.
Karakter tanggung jawab membuat seseorang berhati-hati dalam segala perbuatannya. Karakter tanggung
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diterapkan pada anak sekolah dasar karena, pemberian dan penanaman pendidikan karakter tanggung
jawab sangat penting dan utama. Anak cenderung selalu meniru, jadi apabila seorang anak sejak dini
dididik dan diarahkan serta diberikan contoh yang baik terutama landasan karakter yang baik anak saat
dewasa nantinya akan terbiasa dengan sikap yang baik. Era disrupsi saat ini karakter tanggung jawab
harus ada di dalam diri siswa karena karakter tanggung jawab sebagai usaha preventif terjadinya
penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi pada era disrupsi saat ini. Sebagaimana pendapat Surya
dalam Cipta, dkk (2018: 60), berdasarkan teori behavioral bahwa kelainan perilaku diakibatkan sebagai
kebiasaan yang dipelajari karena itu dapat diubah dengan mengganti situasi positif yang direkayasa
sehingga kelainan perilaku berubah menjadi positif. Perubahan perilaku positif dapat dibentuk dengan
menggunakan teknik modeling simbolis.
Modeling simbolis adalah teknik pengubahan perilaku positif yang memanfaatkan bahan-bahan
tertulis, audio, video, film atau slide untuk memperlihatkan tingkah laku-tingkah laku model yang ingin
ditunjukkan. Tujuan teknik modeling simbolis adalah untuk mendapatkan keterampilan baru,
menghilangkan ketakutan dan memunculkan keberanian, serta memberikan respon untuk meniru model
yang telah diamati sehingga timbul perubahan tingkah laku ke arah yang positif. Artikel ini menggunakan
teknik modeling simbolis dengan media biografi tokoh.
Biografi tokoh merupakan kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang/tokoh (riwayat
hidup). Selain itu biografi berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam menjalani kehidupannya,
baik kelebihan, masalah atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi
teladan untuk orang banyak. Hal ini berarti fungsi dari biografi tokoh yaitu untuk mengininspirasi
seseorang supaya dapat berperilaku seperti tokoh yang menjadi acuan. Biografi tokoh digunakan untuk
diterapkan pada anak sekolah dasar, karena melihat di era disrupsi yang mengalami perkembangan pesat,
salah satunya adalah banyak terjadi kemerosotan moral yang terlihat pada rendahnya moralitas anak.
Rendahnya nilai moralitas pada anak sekolah dasar berasal dari penggunaaan media sosial secara
berlebihan yang mengakibatkan ketergantungan dan berdampak pada perubahan nilai budaya karena
mengadopsi nilai-nilai budaya dari negara lain, dan mengabaikan nilai budayanya sendiri. Hal tersebut
didukung dari hasil survey yang dilakukan oleh European Union Kids Online, sebagaimana dikutip oleh
Husni & Fatulloh (2016:6), penggunaan internet pada anak-anak untuk tugas sekolah (92%), bermain
game (83%), melihat video klip (75%), jejaring sosial (71%). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa
penggunaan internet pada kalangan anak-anak tergolong tinggi, karena hampir keseluruhan kehidupan
anak digunakan untuk bermain internet. Oleh karena itu, dinilai sangat penting dalam mengajarkan teknik
modeling simbolis pada anak sekolah dasar melaui media biografi tokoh supaya anak dapat mengadopsi
perilaku-perilaku baru serta memperkuat perilaku yang sudah ada dari tokoh dengan menanamkan
karakter tanggung jawab pada siswa sekolah dasar.
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis studi kepustakaan mengenai Teknik Modeling Simbolis dengan Media
Biografi Tokoh untuk Menumbuhkan Karakter Tanggung Jawab Siswa Sekolah Dasar menunjukkan hasil
bahwa teknik modeling simbolis dinilai efektif untuk menumbuhkan karakter tanggung jawab pada siswa
sekolah dasar.
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PENDIDIKAN KARAKTER ANAK USIA DINI DALAM KELUARGA PEKERJA PADA ERA
GLOBALISASI
(Dwi Hardiyanti)
Dwi Hardiyanti
IKIP Veteran Semarang
ABSTRAK
Proses membentuk karakter pada anak di ibarat mengukir atau membentuk jiwa sedemikian rupa agar anak
sampai pada sebuah penemuan dan bagaimana anak dapat menempatkan diri dalam keseluruhan
kehidupan. Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat , pada dasarnya merupakan media awal anak
dalam tumbuh kembangnya. Pengenalan lingkungan, proses eksplorasi, membentuk watak, sifat serta
kemampuan berinteraksi adalah proses belajar yang panjang, yang diadopsi oleh anak melalui keluarga
dan lingkungan sekitar. Pada umumnya anak yang tumbuh di era sekarang ini selalu menginginkan segala
sesuatu didapatkan secara cepat dengan tidak memperdulikan bagaimana mendapatkannya, ini adalah
contoh kecil tentang situasi keluarga yang terjepit antara perkembangan teknologi dan arus globalisasi
ditambahlagi dengan situasi orangtua yang bekerja dan terkesan malas mendengar anak merengek atau
menangis sehingga membiarkan anak melakukan apa yang dia inginkan. Ada 4 pola asuh yang merupakan
acuan orangtua dalam mengasuh anak yaitu pola otoriter, pola otoritatif, pola permisif mengabaikan dan
pola permisif memanjakan. Keempat pola ini memiliki dampak yang positif dan negative untuk anak usia
dini. Pola asuh inilah yang nantinya akan membentuk karakter anak dikemudian hari. Orangtua yang
bekerja pun tetap harus menerapkan nilai - nilai normative yang saat ini berlaku dimasyarakat sehingga
anak akan mencontoh sikap positif itu dan tidak akan menyebabkan anak tergerus dalam arus era
globalisasi saat ini.
Kata Kunci: pendidikan karakter, pola asuh anak, orangtua yang bekerja, globalisasi
PENDAHULUAN
Manusia sebagai mahluk Tuhan yang paling sempurna dalam proses pertumbuhan dan
perkembangannya akan belajar melalui pengalaman yang didapat dari lingkungan dimana individu
dibesarkan, agar anak sampai pada sebuah penemuan dan bagaimana anak dapat menempatkan diri
dalam keseluruhan kehidupan, bukanlah persoalan yang mudah karena membutuhkan waktu dan melihat
contoh - contoh yang bersifat normatif dalam sebuah kehidupan. Bahwa perkembangan individu tidak
terlepas dari adanya perbedaan pada lingkungan keluarga dimana anak tumbuh dan sekolah sebagai
lingkungan kedua yang mempunyai andil dalam membantu meningkatkan kecerdasan intelektual maupun
kecerdasan emosional anak. Proses membentuk karakter pada anak di ibarat mengukir atau membentuk
jiwa sedemikian rupa, sehingga menjadikannya unik, menarik, dan berbeda antara satu dengan yang lain.
memiliki karakter berbeda-beda. Ada orang yang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma
dimasyarakat, ada juga yang berperilaku negatif atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada
dimasyarakat setempat (tidak/belum berkarakter atau ―berkarakter‖ tercela). Dengan demikian, dalam
pendidikan karakter, setiap anak memiliki potensi untuk berperilaku positif atau negatif. Jika orangtua
membentuk karakter positif sejak anak usia dini, maka yang berkembang adalah perilaku positif tersebut.
Jika tidak, tentu yang akan terjadi sebaliknya.
Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat , pada dasarnya merupakan media awal anak
dalam tumbuh kembangnya. Pengenalan lingkungan, proses eksplorasi, membentuk watak, sifat serta
kemampuan berinteraksi adalah proses belajar yang panjang, yang diadopsi oleh anak melalui keluarga
dan sekolah, lingkungan rumah maupun sekolah yang ‗salah‘dapat menghambat perkembangan anak
betapapun secara genetis anak mempunyai potensi yang baik.Seseorang tidak dapat membantu orang lain
jika ia tidak dapat membantu dirinya sendiri. Begitu juga dengan orangtua yang ingin menumbuhkan
karakter positif dalam diri anak. Jika ibu-ayah ingin anaknya memiliki karakter positif, maka orangtua
harus memiliki karakter positif pula. Ini berarti, orangtua dituntut menerapkan nilai-nilai moral dalam
kehidupan, serta memperlakukan anak sesuai dengan nilai-nilai moral tersebut. Jadi, tidak hanya sekadar
memberi tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan anak. Lagi pula, pada anak
memang lebih mudah belajar sesuatu melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain atau lingkungan
sekitarnya, bukan sekadar mendengarkan kata-kata saja.
Pada umumnya anak yang tumbuh di era sekarang ini selalu menginginkan segala sesuatu
didapatkan secara cepat dengan tidak memperdulikan bagaimana mendapatkannya, ini adalah contoh
kecil tentang situasi keluarga yang terjepit antara perkembangan teknologi dan arus globalisasi, yang
tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menampung penghayatan seluruh anggota keluarga dalam
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merefleksikan kembali berbagai kejadian, serta hubungan antara sesama manusia,manusia dengan
peristiwa maupun obyek – obyek yang ada disekitar anak.
Seiring dengan perkembangan zaman saat ini dengan latar belakang anak yang hitrogen
ditambah dengan kuatnya pengaruh globalisasi pada anak anak saat ini maka penanganan anak pun
menjadi cukup kompleks karena adanya krisis kepercayaan utamanya pada wilayah etika/ sopan santun ,
menimbulkan sikap dan perilaku yang tidak sesuai norma yang berlaku sebagai bangsa timur khususnya
indonesia. Tata kesopanan seolah hilang, kemerosotan moral sudah cukup memprihatinkan, hal ini
menjadi tantangan yang besar bagi orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah untuk dapat mengelola
pendidikan bukan hanya mencerdaskan wilayah intelektualnya saja, namun wilayah kecerdasan
emosional juga menjadi hal yang penting terutama untuk pendidikan anak usia dini. Pendidikan karakter
anak pada era globalasi bisa dikatakan pekerjaan rumah (PR) tersendiri untuk orang tua dan guru
disekolah. Globalisasi yang mengharuskan anak untuk mengembangkan kemampuannya dalam berbagai
aspek termasuk menguasai teknologi canggih saat ini.
Perbedaan yang terlihat dari pola pengasuhan anak pada orang tua yang bekerja seharian dengan
orangtua yang hanya bekerja salah satunya terlihat dari tumbuh kembang anak ketika memulai
bersosialisasi dengan teman sebayanya atau dengan orang yang lebih tua. Dalam kehidupan sehari – hari,
terkadang dalam kelurga pengasuhan tidak hanya dilakukan oleh orangtua, akan tetapi terdapat anggota
lain yang turut mengambil peranan dalam mengasuh dan mendidik anak. Hal ini tentu tidak akan
bermasalah jika terdapat keselarasan tetapi dalam beberapa contoh kasus Pola asuh orang tua yang
keduanya berkerja tentu tidak akan maksimal karena merasa terlalu lelah untuk berinteraksi cukup dan
mencontohkan beberapa prilaku positif pada anak sehingga anak akan mengalami proses pembimbingan
karakterk yang terkesan dualism, pengasuhan yang dualisme jelas akan menyebabkan anak memiliki
ragam karakter yang tentunya sedikit lebih sulit dalam memahami karakter tersebut. Selain itu, sejalan
dengan perkembangan globaliasasi dewasa ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat
disegala penjuru bidang kehidupan. Situasi lingkungan yang tidak mendukung dan belum memadai
sangat mempengaruhi perkembangan anak ditinjau dari psikologis dan sosiologis.
Perkembangan teknologi seperti TV kabel,HP, tersedianya internet , pola makan instan, hal
tersebut sebagai pemicu pada terbentuknya kebiasaan – kebiasaan yang normatif pada anak Sehingga
secara sosiologis, anak-anak zaman sekarang lebih cenderung egois, individualis dan kurangnya interaksi
dengan orang lain, karena disebabkan anak lebih suka menonton tayangan TV dan tayangan-tayang yang
tidak mendidik. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat perkembangan anak untuk kelanjutan masa
depannya.
Pada era globalisasi ini sering sekali kita menemukan pemanfaatan gawai (gadget) menjadi salah
satu jalan pintas orang tua dalam pendamping sebagai pengasuh bagi anaknya. Dengan berbagai fitur dan
aplikasi yag menarik mereka memanfaatkannya untuk menemani anak agar orang tua dapat menjalankan
aktifitas dengan tanpa gangguan anak dan tidak perlu khawatir anaknya keluyuran, bermain kotorkotoran atau berbahaya,membuat ruma berantakan dan akhirnya rewel atau menangis sehingga membuat
aktifitas orang tua menjadi terhambat. Anak dengan lihai dapat mengoperasikan gawai dan fokus pada
permainan atau aplikasi lainnya. Orang tua belakangan ini banyak yang beranggapan gawai mampu
menjadi teman bermain yang aman dan mudah diawasi. Sehingga peran orang tua dalam mengasuh anak
sekarang sudah tergantikan oleh gawai yang seharusnya orang tualah yang menjadi teman bermain anak.
Padahal perlu diketahui bahwa periode perkembangan anak yang sangat sensitif adalah saat usia 1-5
tahun, sebagai masa anak usia dini sehingga sering disebut the golden age. Pada masa ini seluruh aspek
perkembangan kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual mengalami perkembangan
yang luar biasa sehingga yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan selanjutnya. Ketika
anak berada pada the golden age semua informasi akan terserap dengan cepat. Mereka menjadi peniru
yang handal, mereka lebih pintar dari yang kita pikir, lebih cerdas dari yang terlihat dan akan menjadi
dasar terbentuknya karakter, kepribadian, dan kemampuan kognitifnya. Maka jangan pernah kita anggap
remeh anak pada usia tersebut.
Pembangunan karakter yang dilakukan langsung oleh orang tua adalah salah satu upaya untuk
mengantisipasi penyimpangan perilaku. Pendidikan karakter bukan sekedar membiasakan anak
berperilaku baik, lebih dari itu, yaitu membentuk pikiran, watak, dan perilaku yang baik yang dengan itu
anak berhasil. Pentingnya membangun budaya dan karakter ditempatkan sebagai misi pertama dari
delapan misi untuk mewujudkan visi pembangunan nasional yaitu : mewujudkan masyarakat berakhlak
mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, dengan pencatuman ini
pembangunan moral / karakter menjadi isu dan tanggung jawab bersama Pemerintahan lintas kementrian
dan masyarakat.( Buku induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa th.2010-2025).
Karakter bangsa ini dikenalkan sejak anak usia dini dengan cara-cara yang sederhana. Contohnya, anak
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diajak membuat bendera Indonesia dari kertas saat kegiatan kerajinan tangan lalu guru bercerita tentang
arti bendera negara merah-putih.atau anak diminta menggunakan baju adat saat memperingati hari ibu
Kartini, meyanyikan lagu-lagu yang membangun karakter atau kebiasaan yang positif juga dinilai akan
sangat membantu anak dalam mengingat ingat apa yang harus dikerjakan tanpa merasa terintimidasi. Di
samping itu, anak juga dikenalkan dengan nilai yang bersifat universal yang diterima di seluruh
masyarakat Indonesia bahkan dunia; seperti hormat, jujur, murah hati, tekun, memiliki integritas,
perhatian, toleran, kerjasama, kerja keras, sabar, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. Contohnya,
menghargai pekerjaan oranglain, membantu orangtua dalam pekerjaan rumah yang ringan. Kini
pendidikan anak usia dini menghadapi banyak nilai yang diusulkan oleh berbagai pihak agar masuk
dalam kurikulum PAUD, seperti aturan lalu lintas, pendidikan anti korupsi, pendidikan kelautan,
pendidikan lingkungan hidup, dan pendidikan pembangunan berkelanjutan.
Parenting berbasis membangun karakter anak usia dini yang dilakukan oleh orangtua tidak bisa
hanya sekali jadi saja. Penelitian menunjukan bahwa bantuan bagi pengasuhan anak berkorelasi positif
dengan orangtua yang punya pekerjaan tetap dan berkecukupan finansialnya. Selain itu, pentingnya
menjelaskan menyamakan persepsi tentang pendidikan dan kebiasaan anak dengan pengasuh akan
memberikan dampak positif terhadap kemudahan anak dalam membentuk karakter yang sesuai dengan
karakter bawaanya atau karakter bilogisnya. Pendidikan karakter inilah yang harus berkesinambungan
terus menerus bahkan sampai anak dewasa. Pendidikan karakter ini merupakan kebutuhan manusia
sepanjang hayat, setiap anak pasti membutuhkan pendampingan saat pembentukan karakter, sampai
kapanpun dan dimanapun ia berada. Keberadaan pendidikan karakter sangat penting artinya, sebab tanpa
pendidikan karakter anak sekarang tidak akan berbeda dengan generasi manusia masa lampau, bahkan
mungkin juga lebih buruk. Oleh karenanya keberhasilan suatu bangsa dalam memperoleh tujuannya tidak
hanya ditentukan oleh melimpah ruahnya sumber daya alam, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas
sumber daya manusianya. Pendidikan karakter di era globalisasi ini akan menjadi suatu hal yang sangat
menantang karena banyaknya aspek yang harus diperhatikan. Saat ini kita tidak bisa lagi membiarkan
anak berkembang dengan sendirinya apalagi dengan situasi kedua orangtua yang bekerja.
KAJIAN TEORI
Karakter dikatakan sebagai nilai-nilai yang khas dan baik ( tahu nilai kebaikan, mau berbuat
baik, nyata berkehidupan baik,dan berampak baik terhadap lingkungan) yang terpatri dalam diri dan
terejawantahkan dalam perilaku.( Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter bangsa, 2010), kemudian
pada hal:7 masih dalam kebijakan Nasional dituliskan bahwa karakter bangsa adalah kualitas perilaku
kolektif kebangsaan yang khas- baik yang tercermin dalam kesadaran , pemahaman,rasa, karsa
Sedangkan Megawangi (2004) mengemukakan pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk
mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkannya dalam
kehidupan sehari-hari , sehingga mereka dapat memberikan konstribusi yang positif pada lingkungannya,
nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan pada anak adalah nilai yang bersifat universal yang mana
seluruh agama , tradisi, dan budaya pasti menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, dan harus menjaadi
perekat bagi seluruh anggota masyarakat walaupun ada perbedaan suku,budaya dan agama.
Maria Montessori (dalam Megawangi, 2004) menyatakan bahwa tahapan perkembangan anak
yang paling penting adalah pada usia enam tahun pertama. Jadi, usia dini merupakan masa paling tepat
bagi pembentukan karakter seseorang. Pendidikan karakter merupakan jantung dalam kurikulum
pendidikan anak usia dini (PAUD). Pendidikan karakter sebagai inti dasar membangun kesehatan mental
dan motivasi untuk belajar. Kualitas program PAUD yang rendah akan menghambat perkembangan anak
dan keberhasilannya di masa depan. Artinya, PAUD yang tidak berkualitas justru dapat membahayakan
perkembangan karakter anak, yang dampaknya bias permanen
Pendidikan karakter merupakan dua kalimat yang terhubung secara integral,pendidikan
merupakan sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual /
keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak yang mulia, ketrampilan yang dapat
digunakan untuk dirinya / masyarakat. Pendidikan mempunyai fungsi untuk mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa , berahklak mulia , sehat, berilmu, cakap, kreatif,mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab.
Imam Al Ghozali mengatakan istilah ahklak adalah spontanitas manusia dalam bersikap, atau
sebuah perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia, selanjutnya dikatakan, apabila yang lahir itu
adalah tingkah laku yang indah dan terpuji maka ahklak itu baik sebaliknya bila ahklak itu tidak baik
maka tingkah laku yang lahir itupun menjadi tidak baik, yang menarik menurut Al Ghozali adalah bahwa
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tingkah laku seseorang itu merupakan lukisan hatinya. Seiring dengan berjalannya waktu, konsensus yang
mendukung program pendidikan karakter dengan gaya lama mulai ditinggalkan, sebagian masyarakat
berfikir bahwa moralitas adalah sesuatu yang terus mengalami perubahan,moralitas dikesankan seolah
hanya sebagai lambang saja.
Karakter yang baik adalah sesuatu yang diharapkan terbentuk pada anak-anak, sikap hormat,
mempunyai tanggung jawab, seluruh nilai lain yang bersal dari keduanya, memberi kandungan moral
pada sekolah yang harus diajarkan dalam lingkungan yang kondusif, namun demikian sekolah
membutuhkan lebih dari sekedar daftar mengenai nilai-nilai yang harus diajarkan. Sekolah membutuhkan
konsep karakter serta komitmen untuk mengembangkannya dalam diri setiap siswa. Ada tiga domain
karakter yang saling terhubung dan saling mempengaruhi, ini merupakan komponen-komponen karakter
yang baik:

1.

2.

3.

Pengetahuan Moral : Kondisi dimana seseorang tak mampu melihat situasi yang sedang
dihadapi,melibatkan masalah dan membutuhkan pertimbangan lebih jauh, kendala yang
biasanya terjadi karena kurangnya informasi. Untuk mengetahui sebuah nilai moral berarti
memahami bagaimana menerapkan dalam berbagai situasi,yang akan meningkatkan
kemampuan untuk mengambil sudut pandang orang lain,seperti bagaimana mereka berfikir,
bereaksi dan merasa. Hal tersebut akan menimbulkan penalaran moral (memahami sebagai
orang yang bermoral dan ‖mengapa‖ kita harus bermoral), sehingga seseorang mampu
memikirkan langkah yang mungkin akan diambil ketika menghadapi masalah moral yang
disebut sebagai ketrampilan pengambilan keputusan reflektif, dan yang terpenting dalam
konsep pengetahuan moral ini adalah kemampuan mengulas perilaku diri sendiri dan
mengevaluasinya secara kritis, semua ini merupakan kualitas fikiran yang membentuk
pengetahuan moral yang akan memberikan konstribusi yang sama terhadap sisi kognitif
karakter.
Perasaan Moral : Merupakan sisi emosional karakter yang sangat penting , terkait dengan
seberapa besar kepedulian kita untuk menjadi orang yg jujur, peduli, adil, santun terhadap
orang lain. Ada tidaknya perasaan moral pada diri seseorang akan menjelaskan banyak hal,
seperti mengapa ada orang yang yang mempraktekkan prinsip-prinsip moral dan ada yang
tidak. Inilah alasan mengapa pendidikan nilai yang hanya sampai pada tataran intelektual
(hanya menyentuh fikiran dan bukan perasaan), kehilangan bagian penting dari karakter.
Aksi Moral : Karakter tidak berfungsi dalam ruang hampa , namun akan berfungsi di
lingkungan sosial, sebuah lingkungan yang sering sekali menindas kepedulian moral kita,
akan tetapi sejauhmana seseorang mempunyai kompetensi,yaitu kemampuan mengubah
pertimbangan dan perasaan moral dalam tindakan moral yang efektif dalam situasi tertentu,
karena membuat pilihan moral biasanya merupakan hal yang sulit. Oleh sebab itu
dibutuhkan kehendak dan kebiasaan untuk mewujudkannya, dengan caara dapat menahan
godaan, bertahan diri dari tekanan dan mampu melawan gelombang. Dalam diri seseorang
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yang berkarakter baik, pengetahuan, perasaan dan tindakan moral biasanya bekerja secara
bersama-sama untuk saling mendukung.
Samsuri (2011) menuliskan bahwa pendidikan karakter secara masif di jalur pendidikan formal
tidak menjamin keberhasilan tujuan nasional pembentukan karakter ideal warga negara. Gerakan masif
pendidikan karakter bisa berhasil jika didukung oleh kesadaran dan partisipasi lingkungan keluarga,
masyarakat sekitar, lingkungan sekolah, dan pemimpin di masing-masing tingkatan untuk
mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Steinberg, pengasuhan orang tua memiliki dua komponen, yaitu gaya pengasuhan
(parenting style) dan praktek pengasuhan (parenting practices). Gaya pengasuhan didefinisikan sebagai
sekumpulan sikap yang dikomunikasikan kepada anak dimana perilaku orang tua diekspresikan sehingga
menciptakan suasana emosional.
Diana Baumrind, 1971,1996 (dalam Santrock, 2009), seorang ahli terkemuka, berargumen
bahwa orang tua tidak boleh menghukum ataupun menjauhkan diri. Melainkan, mereka harus
mengembangkan peraturan untuk anak-anak dan pada saat yang bersamaan juga bersikap sportif dan
mengasuh. Baumrind (dalam Santrock, 2009) mengatakan bahwa terdapat empat bentuk utama gaya
pengasuhan:
1. Pola asuh otoriter (authoritarian parenting) : Bersifat membatasi dan menghukum. Orang tua yang
otoriter mendesak anak-anak untuk mengikuti perintah mereka dan menghormati mereka. Mereka
menempatkan batas dan kendali yang tegas terhadap anak-anak mereka dan mengizinkan sedikit
komunikasi verbal. Sebagai contoh, orang tua yang otoriter mungkin berkata, ―Lakukanlah menurut
caraku. Tidak ada diskusi!‖ anak-anak dari orang tua yang otoriter sering berperilaku dalam cara
yang kurang kompeten secara sosial. Mereka cenderung khawatir tentang perbandingan sosial, gagal
untuk memulai aktivitas, dan memiliki ketrampilan komunikasi yang buruk.
Perilaku orang tua yang otoriter antara lain sebagai berikut (1) Anak harus mematuhi peraturan orang
tua dan tidak boleh membantah, (2) Orang tua cenderung mencari kesalahan-kesalahan pada pihak
anak dan kemudian menghukumnya, (3) Kalau terdapat perbedaan orang tua dengan anak, maka anak
dianggap sebagai seorang yang suka melawan dan membangkang, (4) Lebih cenderung memberikan
perintah dan larangan terhadap anak, (5) Lebih cenderung memaksakan disiplin, (6) Orang tua lebih
cenderung menentukan segala sesuatu untuk anak dan anak hanya sebagai pelaksana.
Dampaknya dalam pembentukan watak anak antara lain sebagai berikut (1) Anak memperlihatkan
perasaan penuh dengan ketakutan, merasa tertekan, kurang berpendirian, dan mudah dipengaruhi,
sering berbohong khususnya pada orang tuanya sendiri; (2) Anak terlalu tunduk kepada penguasa,
patuh yang tidak pada tempatnya, dan tidak berani mengeluarkan pendapat; (3) Anak kurang berterus
terang, disampig sangat tergantung pada orang lain; (4) Tidak percaya pada diri sendiri. Karena anak
telah terbiasa bertindak harus mendapat persetujuan orang tuanya; (5)Anak bersifat pesimis, cemas,
dan putus asa; (6) Anak tidak mempunyai pendirian yang tetap karena mudah terpengaruh oleh orang
lain.
Semakin otoriter pendidikan anak, semakin mendendam anak itu dan semakin besar kemungkinan
anak akan senang melawan dan tidak patuh secara sengaja. Dalam pola asuh otoriter, anak diatur
segala keperluan dengan aturan yang ketat dan masih tetap diberlakukan meskipun sudah menginjak
usia dewasa. Pola asuh ini diterapkan oleh orang tua terhadap anak dalam hal pilihan nilai hidup atau
hal-hal yang bersifat prinsip. Contoh lain adalah orangtua yang sangat otoriter. Biasanya orangtua
yang otoriter cenderung menempatkan anak di posisi yang tertindas yang tidak punya hak. Jika anak
tidak menuruti, kekerasan menjadi jawabannya. Beberapa orangtua, apalagi di beberapa wilayah
terpencil di Indonesia cenderung mengikuti gaya ini, yaitu mendidik anak secara otoriter dan
menggunakan kekerasan. Tetapi gaya pengasuhan otoriter juga banyak diterapkan oleh beberapa
orangtua pekerja yang tidak memiliki banyak waktu dalam mengawasi anak. Tetapi sayangnya orang
tua yang menganut pola asuh otoriter juga akan sangat ketat pada anak dalam penggunaan teknologi.
Sehingga pada saat era globalisasi ini jelas akan menjadi penghambat anak dalam berkembang
mengikuti jaman dan cenderung gagap teknologi (gaptek). Pengasuhan ini juga menciptakan anak
yang hanya taat kepada orangtua jika ada orangtuanya dan melakukan kekerasan itu terhadap adik
atau teman mereka yang lebih lemah; pada anak yang perasa, biasanya menjadikan mereka anak yang
semakin penakut, tidak berani mengambil keputusan dan tidak percaya diri.
2. Pola asuh otoritatif (authoritave parenting) : Gaya pengasuhan yang positif yang mendorong anakanak untuk mandiri, tetapi masih menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka.
Pemberian dan penerimaan verbal yang ekstensif dimungkinkan dan orang tua bersifat mengasuh dan
mendukung. Pola otoritatif menjadi jalan terbaik dalam pembentukan karakter anak. Karena pola
otoritatif ini bercirikan orang tua bersikap demokratis, menghargaidan memahami keadaan anak
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dengan kelebihan kekurangannya sehingga anak dapat menjadi pribadi yang matang, supel, dan bisa
menyesuaikan diri dengan baik. Melalui pola asuh otoritatif akan membentuk kepribadian anak yang
berkarakter yang senantiasa menjunjung nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia. Pendidikan keluarga
dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Pola asuh orang tuasecara harfiah mempunyai maksud pola
interaksi antara orangtua dan anak. Pola interaksi ini meliputi, bagaimana sikap atau perilaku
orangtua saat berhubungan dengananak. Contoh, bagaimana sikap atau perilaku orang tua dalam
menerapkan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta
menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sehingga dijadikan contoh/model bagi anaknya. Anak
secara kontinu berkembang baik secara fisik maupun secara psikis untuk memenuhi kebutuhannya.
Kebutuhan anak dapat terpenuhi apabila orang tua dalam memberi pengasuhan dapat mengerti,
memahami, menerima dan memperlakukan anak sesuai dengan tingkat perkembangan psikis anak,
disamping menyediakan fasilitas bagi pertumbuhan fisiknya. Hubungan orang tua dengan anak
ditentukan oleh sikap. Pola asuh otoriter yang sudah kita bahas terlebih dahulu, mempunyai banyak
dampak buruk. Karena anak terbiasa terkekang, dipaksa, dan tidak pernah ada hak untuk bersuara.
Berbeda dengan pola asuh otoritatif yang menunjukan sikap orangtua selalu hangat dan terbuka,
menghargai pendapat anak dan menyadari benar bahwa anak-anak mereka punya keunikan masingmasing, serta selalu memberi dukungan terbaik untuk anak, tentu akan memberikan manfaat dan
dampak yang begitu baik terhadap perkembangan emosi anak.
Berikut adalah beberapa dampak positif dari pola asuh otoritatif:
a. Percaya diri dan ceria : Karena selalu mendapat dukungan dan rasa percaya dari kedua
orangtuanya, anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoritatif cenderung menjadi pribadi yang
selalu percaya diri dan ceria. Mereka aktif bertanya, tidak takut mencoba hal baru dan memiliki
daya juang yang besar alias tidak mudah menyerah dalam melakukan sesuatu.
b. Kontrol diri yang baik dan mampu mengatasi stress dengan baik : Dalam pola asuh otoritatif,
anak terbiasa diajak berdiskusi dalam pengambilan keputusan dan peraturan dalam keluarga.
Sehingga anak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati dan pandai
mengontrol segala tingkah lakunya. Tidak mudah tantrum jika ada keinginannya tidak terpenuhi,
juga lebih mudah ditenangkan.
c. Berjiwa eksploratif : Karena saat akan mencoba sesuatu yang baru selalu mendapat dukungan
orangtua, maka anak akan memiliki jiwa eksplorasi dan penjelajah. Rasa ingin tahunya besar, dan
selalu penasaran dengan segala sesuatu. Hal ini tentu sangat baik asalkan orangtua tetap
mendampingi dengan kontrol yang tetap fleksibel.
d. Achievement oriented tapi bertindak sesuai kemampuan : Mereka selalu berusaha melakukan
yang terbaik. Doing the best, namun tetap bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Saat gagalpun,
mereka lebih mudah menerima dan tidak gampang putus asa.
e. Memiliki sifat bersahabat : Dibesakan dalam keluarga yang hangat dan harmonis, membuat anakanak yang dibesarkan dalam pola asuh ini memiliki sifat warm hearted. Ramah, hangat, terbuka
dan mudah bersahabat dengan siapa saja.
f. Kooperatif (mudah diajak bekerja sama) : Nah, demikian beberapa dampak positif dari pola asuh
otoritatif. Pada dasarnya, pengasuhan atau parenting merupakan suatu rangkaian perilaku yang
memiliki kata kunci hangat, sensitif, penuh penerimaan, pengertian, dan respon yang tepat
terhadap kebutuhan anak. Pengasuhan dengan ciri-ciri tersebut melibatkan kemampuan untuk
memahami kondisi dan kebutuhan anak, kemampuan untuk memilih respon yang paling tepat.
Tapi sayangnya pola asuh ini sering tidak sesuai dengan pola kerja orangtua sehingga akan ada
ketimpangan dan akhirnya akan terkombinasi dengan pola asuh otoriter karena orangtua sudah
terlalu lelah untuk mengikuti kegiatan anak dan menemani anak bermain. Beberapa oraangtua
yang mampu akan sangat membantu anak dalam berkembang secara maksmial dan tentunya dapat
menemani anak juga untuk mengenalkan perkembangan teknologi secara bijak sehingga anak
akan sangat paham bahwa pada era globalisasi ini skill mereka dalam mengolah ilmu tidak hanya
bisa didapat melalui buku tapi bisa juga melalui internet.
3. Pola asuh yang mengabaikan (neglectful parenting) : Gaya pengasuhan tanpa keterlibatan orang tua,
dimana orang tua menghabiskan sedikit waktu bersama anak-anak mereka. Berhubungan dengan
ketidakcakapan sosial yang buruk. Pola asuh permisif merupakan pola asuh dimana orang tua
memberikan kebebasan penuh kepada anak. Ciri dari pola asuh permisif yaitu, orang tua bersikap
longgar, tidak terlalu memberi bimbingan dan kontrol, perhatian kurang dan kendali anak
sepenuhnya terdapat pada anak itu sendiri. Pola asuh permisif cenderung memberi kebebasan
terhadap anak untuk berbuat apa saja ternyata sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak
(Fathi, 2011). Cara mendidik ini tidak tepat jika dilaksanakan secara murni di lingkungan keluarga
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4.

karena dapat mengakibatkan anak berkepribadian buruk. Bentuk perilaku permisif, antara lain
membiarkan anak bertindak sendiri tanpa monitor (mengawasi) dan membimbingnya, mendidik anak
secara acuh tak acuh, bersifat pasif atau bersifat masa bodoh dan orang tua hanya mengutamakan
pemberian materi semata bagi anak.
Dampak negatif pola permisif bagi pembentukan pribadi anak, adalah: (1) Anak merasa kurang
mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya, (2) Anak sering mogok bicara dan tidak
mau belajar, serta bertingkah laku menentang, (3) Anak mudah berontak dan keras kepala, (4) Anak
kurang memperhatikan disiplin, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun dalam pergaulan di
masyarakat. Kekhawatiran penerapan gaya asuh ini adalah anak akan mudah terpengaruh dengan
sikap negative dilingkungan sekitar dan akan sangat berbahaya jika nak terlibat pergaulan yang tidak
memiliki norma-norma sosial di masyarakat sehingga akan menyebabkan anak akan memiliki
karakter yang tercela dan tidak akan diterima dengan baik oleh masyarakat karena sifatnya yang
melanggar norma-norma yang ada. Gaya asuh mengabaikan ini akan berdampak positif ketika anak
sudah mencapai umur dewasa dan mampu berpikiran matang.
Pola asuh yang memanjakan (indulgent parenting) : Gaya pengasuhan dimana orang tua sangat
terlibat dengan anak-anak mereka, tetapi hanya menempatkan sedikit batasan atau larangan atas
perilaku mereka. Orang tua ini membiarkan anak-anak mereka melakukan apa yang mereka inginkan
dan mendapatkan apa yang mereka inginkan karena mereka yakin bahwa kombinasi dari pengasuhan
yang mendukung dan kurangnya batasan, akan menghasilkan anak yang kreatif dan percaya diri.
Hasilnya adalah anak-anak ini biasanya tidak belajar untuk mengendalikan perilaku mereka sendiri.
Orang tua dengan pola asuh yang memanjakan tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara
menyeluruh.

PEMBAHASAN
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas proses pendidikan yang bertujuan untuk
menjadikan anak menjadi pandai damembantu anak menjadi ―baik‖ bukan hal mudah untuk orangtua
yang bekerja. Baik dapat didefinisikan sebagai nilai moral yang berharga, yang bersifat universal dapat
diajarkan dan merupakan inti moralitas publik,seperti sikap hormat, dan tanggung jawab sebagai sebagai
sisi aktif moralitas yang akan memberi konstribusi terhadap masyarakat,meringankan penderitaan orang
lain dan menciptakan suasana saling menghargai. Mendidik siswa agar memiliki standar moral normatif,
merupakan nilai operatif dalam kehidupan siswa, yang berarti mendidik untuk membangun dan
membentuk karakter seperti; pengetahuan moral, perasaan moral, aksi/tindakan moral.
Untuk sekolah yang mempunyai harapan untuk membangun karakter pada anak didiknya, dapat
menjalankan pendekatan pendidikan nilai yang komprehensif dan menyeluruh. Dalam pendekatan
komprehensif orangtua dan pengasuh diharapkan untuk dapat : (1) Bertindak sebagai pengasuh, teladan,
dan pembimbing, yaitu memperlakukan anak didik dengan perasaan cinta dan hormat, memberi contoh
yang baik, mendukung perilaku pro-sosial,dan mengoreksi tindakan yang keliru, (2) Menciptakan
komunitas moral di rumah dan lingkungan bermain sekitar, yaitu membantu anak saling
mengenal,menghormati,peduli serta menjadikan mereka menjadi anggota yang dihargai dalam
kelompoknya, (3) Mempraktekkan disiplin moral, menciptakan dan menegakkan peraturan dan
menjadikan keduanya sebagai kesempatan dalam menumbuhkan penalaran moral, kontrol diri,dan sikap
hormat terhadap siapa saaja, (4) Menciptakan lingkungan sekitar yang demokratis, yaitu melibatkan anak
dalam pengambilan keputusan agar dapat turut bertanggung jawab, dan menjadikan lingkungan sekotar
sebagai sebagai tempat yang mereka tuju dan tempat untuk menjadi dirinya sendiri dengan arahan yang
baik, (5) Mengajarkan nilai-nilai melalui kebiasaan sehari-hari, yaitu menyisakan sedikit waktu untuk
mencontohkan perbuatan yang normative sesuai dengan keadaan di masyarakat, (6) Menggunakan
pembelajaran kooperatif, dalam upaya mengajari sikap dan ketrampilan tolong menolong, (7)
Membangun nurani dalam bekerja, yaitu mendorong tumbuhnya tanggung jawab dalam diti anak dan
sikap hormat anak terhadap orangtua dan lingkungan sekitar, (8) Mendorong refleksi moral, melalui
permainan sehari-hari dan percakapan yang mencontohkan sikap bermoral, (9) Mendorong kepedulian
sampai di luar lingkungan, menciptakan budaya moral positif, (10) Membantu anak dalam mengenalkan
teknologi dan tetap pengawasi selama anak berinteraksi dengan teknologi, sehingga anak tidak akan
tertinggal di dunia yang mulai modern ini.
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ABSTRAK
Pendidikan karakter merupakan pembentuk kualitas pendidikan yang baik dalam mengahadapi arus
globalisasi suatu bangsa. Pendidikan karakter tidak hanya dari mengatur tingkat laku melainkan juga
mengenai mengatur pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dapat dilihat dari tanggung jawab
setiap individu dalam mengendalikan keuangan sehari-hari. Siswa SMA mengalami kesulitan mengelola
keuangan, berapapun uang saku yang diterima dari orang tua digunakan dalam mencukupi sebuah
keinginan. Hal ini disebabkan financial literacy yang rendah, siswa lebih mengutakan memenuhi
keinginan terlebih dahulu daripada memenuhi kebutuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Sumber data menggunakan data sekunder melalui penelaahan literature, baik berasal dari bukubuku maupun publikasi riset pada jurnal beriputasi nasional dan internasional. Implikasi pengembangan
pendidikan karakter dalam financial literacy berperan dalam mengelola keuangan, sehingga
mengendalikan siswa tidak berperilaku konsumtif. Beberapa pihak lainnya seperti keluarga dan lembaga
pendidikan membantu membimbing dan mengarahkan siswa dalam mengelola keuangan.
Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Financial Literacy, Sekolah Menengah Atas
PENDAHULUAN
Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 perlu didukung
semua pihak. Pendidikan karakter menjadi sesuatu yang penting untuk membentuk generasi yang
berkualitas.Pendidikan karakter bukan hanya sangat penting tetapi mutlak dilakukan oleh setiap bangsa
Indonesia jika ingin menjadi bangsa yang beradab. Hal tersebut dibuktikan bahwa bangsa yang maju
bukan disebabkan bangsa yang memiliki sumber daya alam melimpah melainkan bangsa yang memiliki
karakter unggul seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan lainnya. Perkembangan teknologi,
komunikasi, serta arus globalisasi membawa dampak perubahan pada berbagai aspek kehidupan dalam
bidang pendidikan. Lingkungan rumah merupakan aspek pendidikan yang pertama untuk siswa, jadi
rumah merupakan pendidikan paling pertama dan inti. Pembentukan karakter anak pertama kali adalah
rumah. Pendidikan karakter orang tua baik, maka karakter anak yang akan timbul merupakan karakter
yang baik.
Proses pendidikan karakter tidak langsung instan, tetapi memerlukan proses yang berkelanjutan
dan konsisten. Pentingnya pendidikan karakter harus diimplementasikan kemudian diintegrasi dalam
kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter diintergrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata
pelajaran (Fitri, 2012:156). Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma dan nilai-nilai setiap mata
pelajaran perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari disekolah dan di
masyarakat. Pendidikan karakter menjadi sesuatu hal yang penting untuk menunjukan generasi yang
berkualitas. Pendidikan karakter dibentuk tidak hanya pembentukan karakter dengan nilai tingkah laku,
tetapi pendidikan mengenai mengantur keuangan harus diterapkan. Pendidikan keuangan sangat
dibutuhkan untuk diterapkan dikehidupan sehari-hari, bertujuan mengatur masalah keuangan setiap
individu.
Financial literacy merupakan kemampuan seseorang dalam memahami konsep keuangan dalam
kehidupan sehari-hari. Financial literacy suatu pengetahuan keuangan dan kemampuan seseorang untuk
mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Lusardi dan Mitchell, 2011). Karakter yang dibentuk
untuk financial literacy berupa karakter jujur, tanggung jawab, dan mengontrol diri dalam menggunakan
keuangan. Khususnya siswa sekolah menengah atas sudah bisa menanamkan karakter untuk financial
literacy. Hal ini dibuktikan dengan survai OJK bahwa 40% dari penduduk Indonesia belum menggunakan
jasa keuangan. Kondisi ini terjadi karena masyarakat belum menanamkan karakter financial literacy.
Karakter financial literacy sudah diterapkan sejak dini dari sekolah dasar, khusunya siswa sekolah
menengah atas yang seharusnya lebih mudah mengontrol masalah keuangan.
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Siswa SMA merupakan suatu elemen masyarakat terkait dengan penggunaan keuangan yang
digunakan dalam tingkat konsumsi sehari-hari. Banyak siswa SMA yang belum paham mengenai
financial literacy. Kondisi ini disebabkan karena gaya hidup konsumtif siswa SMA masih tinggi, siswa
lebih mempentingkan keinginan daripada kebutuhan. Karakter yang masih rendah menyebabkan tidak ada
tindakan pengelolaan keuangan untuk berjaga-jaga dimasa depan. Oleh karena itu, salah satu upaya yang
dapat dilakukan untuk meningkatkan financial literacy bagi siswa terkait dengan pengembangan karakter
yang dimiliki setiap individu. Tujuan tulisan ini adalah mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk
pengembangan karakter, salah satu dengan kegiatan financial literacy. Pentingnya pengembangan
karakter dalam mengelola financial literacy untuk mengatur keuangan maing-masing individu agar tidak
hidup konsumtif.
PEMBAHASAN
A. PENDIDIKAN KARAKTER
1. Pentingnya Pendidikan Karakter pada Siswa SMA
Karakter memiliki arti secara terminologis yang berasal dari kata ―karakter‖
diartikan sebagai sifat manusia yang bergantung kepada faktor kehidupan masing-masing
individu. Secara harfiah karaker adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak
atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan
individu lainnya (Hidayatullah, 2010:9). Karakter meliputi serangkaian sikap seperti
keinginan untuk melakukan hal yang terbaik dengan kapasitas intelektual seperti berpikir
kritis dan alasan moral, perilaku seperti jujur dan bertanggung jawab, mempertahankan
prinsip-prinsip moral dalam situasi penuh ketidakadilan, kecakapan interpersonal dan
emosional yang memungkinkan seseorag berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan
(Andrianto, 2011:20). Makna karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian
merupakan karakteristik atau sifat khas individu yang bersumber dari bentukan-bentukan
keluarga di masa kecil dan bawaan dari lahir.
Pendidikan karakter merupakan segala sesuatu yag dilakukan guru yang mampu
mempengaruhi karakter peserta didik (Dipdiknas, 2015). Guru membantuk dalam
pembentukan watak peserta didik. Hal ini meliputi keteladanan perilaku guru, cara guru
berbicara atau meyampaikan materi, dan guru bertoleransi. Berdasarkan grand design
dikembangkan Kemendiknas, secara psikologi dan sosial kultur pembentukan karakter
dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif,
afektif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial cultural dalam keluarga, sekolah,
dan masyarakat dan berlangsung sepanjang hayat.
Pengembangan karakter bangsa dilakukan melalui perkembangan karakter individu.
Manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter
individu hanya dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan.
Pendidikan karakter tingkat dasar haruslah menitikberatkan kepada sikap maupun
keterampilan dibandingkan ilmu pengetahuan. Pendidikan karakter meupakan salah satu alat
terbesar yang akan menjamin kualitas hidup seseorang dan keberhasilan pergaulan di dalam
masyarakat. Pendidikan formal yang didapatkan mampu mendukung upaya pembentukan
karakter siswa menjadi lebih baik. Karakter siswa khususnya siswa SMA sekarang hampir
tidak mencerminkan sebagai siswa yang memiliki karakter yang tekun belajar dan hormat
kepada semua orang yang lebih tua, melainkan siswa yang suka tawuran, nyontek, malas,
penyalahangunaan obat-obatan, dan lain-lain. Hal tersebut bukan mencerminkan karakter
yang tidak patut dikembangkan, pendidikan kearah terbentuknya karakter bangsa para siswa
merupakan tanggung jawab semua guru untuk disekolah dan dirumah merupakan tanggung
jawab orang tua.
2. Proses Pembentukan dan Strategi Pendidikan Karakter
Proses pembentukan karakter siswa merupakan sesuatu yang sangat penting tetapi
tidak mudah dilakukan, karena dilakukan dalam proses yang lama dan berlangsung seumur
hidup. Karakter tidak langsung dimiliki oleh anak sejak lahir akan tetapi karakter diperoleh
melalui berbagai macam pengalaman di dalam kehidupan. Pembentukan perilaku hingga
menjadi karakter dibagi menjadi tiga cara yaitu: (1) kondisioning atau pembiasaan, dengan
membiasakan diri untuk berprilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuk
perilaku tersebut; (2) pembentukan perilaku yang akan membentuk perilaku individu, (3)
model terbentuk karena adanya model atau teladan yang ditiru (Walgito, 2010:79).
Pembentukan karakter berdasarkan penanaman nilai, suasana belajar, suasana bermain,
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pembiasaan hidup baik dan teratur yang ada pada anak hendaknya lebih didukung dan
semakin dikukuhkan (Zuhriyah, 2007:46).
Pembentukan karakter yang dilakukan di sekolah mempunyai fungsi untuk
menumbuhkan kesadaan diri. Kesadaran diri merupakan proses internalisasi dari informasi
yang diterima pada saat menjadi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan
menjadi perilaku keseharian. Kesadaran diri lebih kepada sikap, namun diperlukan
kecakapan untuk menginternalisasi informasi menjadi nilai-nilai dan mewujudkan menjadi
perilaku sehari-hari. Karakter yang kuat dibentuk oleh penanaman nilai yang menekankan
tentang baik dan buruk. Pembentukan karakter dimulai dari kecil, ketika kecil dibentuk
karakter yang positif maka anak akan tumbuh dengan pribadi yang tangguh, percaya diri,
dan empati, sehingga anak akan merasa kehilangan jika anak tidak melakukan kebiasaan
baik.
Ridwan (2012:1) pembentukan karakter yang perlu diintergrasikan menjadi 3 hal,
antara lain:
a. Knowing the good, artinya anak memahami tindakan yang harus diambil dan mempu
memberikan prioritas hal-hal yang baik, namun anak dapat memahami mengapa perlu
melakukan hal tersebut.
b. Feeling the good, artinya anak mempunyai kecintaan terhadap kebijakan dan membenci
perbuatan buruk. Konsep mencoba membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan
perbuatan baik. Tahap ini anak dilatih untuk merasaka efek dari perbuatan baik,
sehingga kecintaan tersebut sudah ditanamkan menjadi kekuatan yang luar biasa dari
dalam diri anak untuk melakukan kebaikan dan mengurangi perbuatan negatif.
c. Active the good, artinya anak mampu melakukan hal yang baik dan terbiasa
melakukannya. Tahap ini anak dilatih untuk melakukan perbuatan baik sebab tanpa
anak melakukan apa yang sudah diketahui atau dirasakan.
Strategi pendidikan karakter dapat dilakukan melalui multiple talent approach
(multiple intelligent). Strategi pendidikan karakter memiliki tujuan yaitu untuk
mengembangkan potensi anak membangun self concept yang menunjang kesehatan mental.
Konsep tersebut menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat
emasnya sesuai dengan kebutuhan dan minat yang dimilikinya. Kecerdasan setiap peserta
didik dibuktikan dengan prestasi akademik yang diperoleh di sekolah. Kecerdasan manusia
hanya diukur dari kepandaian menguasai matematika atau menggunakan bahasa. Konsep
multiple intteliigence mengajarkan kepada anak bahwa belajar apapun yang ingin diketahui.
B. Financial Literacy
1. Pengertian Financial Literacy
Financial literacy merupakan pemahaman dalam mengelola keuangan untuk
kehidupan sehari-hari. Financial literacy adalah siswa yang memiliki pengetahuan dan
pemahaman mengenai dasar lembaga keuangan dan program bersama klien dan pekerja
sosial dalam sebuah kegiatan (Gillem & Loeffler, 2012). Menurut Norman (2010)
menyatakan financial literacy adalah berkaitan dengan pengetahuan sebuah pembahaman
pentingnya uang dan kegunaan uang dalam rangka pengambilan keputusan pengeluaran.
Pemahaman akan produk dan jasa lembaga keuangan akan memudahkan dalam mengelola
keuangan yang ada.
Pengetahuan yang kurang akan mempengaruhi seseorang dalam penggunaan produk
keuangan dan mengakibatkan individu tidak berkembang. Kurangnya pengalaman dan
pendidikan orang tua dalam memperkenalkan poduk keuangan menyebabkan siswa kurang
tertarik menggunakan produk keuangan yang disediakan. Pemahaman mengenai financial
literacy mendorong siswa memanfaatkan keuangan dengan sebaik-baiknya dan
menggunakan produk keuangan untuk menyimpan keuangnya.
2. Pentingnya Pendidikan Karakter bagi Keputusan Financial Literacy Siswa SMA
Financial literacy yang baik akan menentukan kemudahan yang dirasakan oleh
siswa SMA khususnya dalam kegiatan akademik. Financial literacy keuangan siswa SMA
tercemin pada pemahaman atas pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang
mencerminkan karakter baik yaitu dapat menginvestasikan uangnya untuk keperluan
memenuhi kebutuhan dimasa depan. Semakin tinggi karakter dalam menghemat uang, maka
semakin tinggi percaya diri untuk menginvestasikan uanganya (Farrel, Try, & Risse, 2016).
Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya informasi maka keberanian menanggung resiko
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juga akan tinggi. Tentu akan berbeda jika siswa SMA memiliki karakter akan financial
literacy rendah maka akan semakin takut ketika menggunakan keuanganya.
Siswa SMA memiliki financial literacy dijadikan prinsip dalam pengambilan
keputusan adalah semakin tingginya kepercayaan akan perencanaan keuangan (Brown &
Graft, 2013; Sybril & Juan, 2014). Perencanaan keuangan yang dirancang sejak sekarang
membuat siswa lebih matang dalam menginvestasikan keuangan untuk kebutuhan dimasa
depan. Perencanaan keuangan yang matang didukung dengan financial literacy yang tinggi
dan karakter yang ditimbulkan berupa sikap hemat. Oleh karena itu, financial literacy
bersedia mengalokasikan uangnya dengan komitmen yang tinggi dibandingkan mereka yang
tidak memiliki pemahaman atas kebutuhan jangka panjang. Perencanaan keuangan ini
berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup seseorang yang lebih terjamin akibat risikoresiko yang dapat terjadi kelak.
Faktor yang berkontribusi akan meningkatnya financial literacy adalah usia dan
pengalaman (Sirine & Utami, 2016). Semakin tua usia seseorang berkorelasi positif
kaitannya pemahaman financial literacy. Pengalaman yang paling utama mempengaruhi
financial literacy seseorang, karena dari pengalaman seluruh individu melakukan kegiatan
yang dirasa mereka terbaik. Kebutuhan sehari-hari membuat siswa memikirkan bagaimana
pengelolaan keuangan agar uang yang dimiliki cukup dalam memenuhi kebutuhan. Semakin
tinggi karakter untuk mengelola financial literacy maka semakin kuat manajemen
keuangnya, keefektifan dalam mengambil produk jasa keuangan. Karakter yang
menunjukan sikap hemat akan memberikan keputusan untuk menggunakan produk
keuangan dalam menginvestasikan uangnya.
KESIMPULAN
Pendidikan karakter merupakan segala pembentukan sifat kepada siswa untuk berperilaku yang
baik dimasyarakat. Pembentukan karakter dimulai dari keluarga yang diajarkan oleh orang tua, ketika
anak sudah masuk kebangku sekolah maka pendidikan karakter dibentuk oleh guru. Pengembangan
karakter masing-masing individu berbeda karena setiap individu memiliki lingkungan yang berbeda.
Masa SMA merupakan masa yang dimana individu mencari karakternya. Siswa SMA sudah banyak yang
dipercaya untuk mengelola keuangan secara mandiri, orang tua sudah tidak banyak ikut campur mengenai
manajemen keuangan. Financial literacy yang masih rendah, siswa belum bisa mengatur keuangan secara
bijak. Siswa belum banyak yang menginvestasikan uangnya untuk kebutuhan dimasa depan. Karakter
yang belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan maka belum memiliki sikap hemat dalam
menggunakan uang. Perilaku konsumtif siswa SMA dikatakan masih sangat dominan. Semakin tinggi
karakter maka akan semakin tinggi dalam financial literacy.
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ABSTRAK
Karakter Disiplin merupakan hal yang harus dibentuk sejak dini. Pembentukan Karakter dalam target
capaian pendidikan dasar merupakan hal yang utama dibandingkan dengan kemampuan kognitif maupun
psikomotorik. Hal ini dikarenakan kedisiplinan akan mempengaruhi capaian hasil belajar secara
keseluruhan baik dari segi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan tetang peran seorang guru dalam membentuk karakter disiplin siswa sekolah dasar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek dari penelitian ini adalah 3 guru dan 68 siswa
sekolah dasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi
Partisipatif, Wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah
Analisis Interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
dan menarik simpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga cara guru untuk
membentuk kedisiplinan siswa di dalam era disrupsi yakni dengan Menjadi teladan bagi siswa dan
masyarakat, melakukan evaluasi kerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan
berkelanjutan.
Kata kunci: Disiplin, Guru, Disrupsi
PENDAHULUAN
Kualitas diri seorang manusia dapat ditingkatkan melalui cara menempuh jenjang pendidikan.
Pendidikan akan membuat seseorang menjadi lebih berakal dan berbudi pekerti untuk persiapan diri
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki pendidikan akan lebih cenderung
mudah untuk bersosialisasi dengan masyarakat disekitarnya. Kyridis, et al. (2011: 3) mengungkapkan
bahwa “for many years the belief that education can increase social equality and promote social justice,
has been predominant”. Maknanya pendidikan dapat meningkatkan kesetaraan sosial bagi orang yang
memiliki pendidikan serta akan mampu mengangkat derajat seseorang.
Pendidikan sebagai tempat untuk menyempurnakan perkembangan individu disampaikan oleh
Chaplin J.P dalam Dictionary of Psychology (1972) yang mengartikan Pendidikan sebagai “the
institutional procedures which are employed in accomplishing the development of knowledge, habits,
attitudes, etc. Usually the term is applied to formal institution”. Dari pendapat yang disampaikan
terindikasi bahwa perkembangan seorang individu bukan hanya sebatas perkembangan pengetahuan
sebagaimana yang terjadi selama ini melainkan perkembangan yang melibatkan semua ranah yang
dimiliki oleh seorang manusia yakni sikap, keterampilan dan pengetahuan. Pelaksanaan oleh sebuah
lembaga yang tepat dan memiliki peran yang vital dalam perkembangan individu yang sangat komplek ini
terletak pada jenjang pendidikan dasar.
Pendidikan dasar atau biasa disebut sebagai sekolah dasar adalah tempat atau lembaga
pendidikan formal yang memberikan ruang kepada anak-anak usia 6-12 tahun untuk membentuk jati diri
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Harmon & Jone (2005:1) bahwa “Elementary schools usually
serve children between the ages of five and eleven years, or kindergarten through sixth grade. Some
elementary schools comprise kindergarten through fourth grade and are called primary schools. These
schools are usually followed by a middle school, which includes fifth through eighth grades. Elementary
schools can also range from kindergarten to eighth grade”. adapun hal yang berbeda antara pendapat
tersebut dengan sistem yang ada di Indonesia adalah tingkatan usia yang digunakan.
Pendidikan Dasar adalah masa ketika seorang individu mengalami masa emas dalam proses
pengembangan diri. Pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan pada semua ranah yang ada.
Namun terdapat perbedaan presentase antara satu ranah dengan ranah yang lain karena terkait dengan
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kondisi psikologis siswa. Pada masa menempuh pendidikan dasar siswa akan lebih cenderung mudah
untuk diarahkan dan dibisakan serta sifat imitasi yang begitu tinggi. Disnilah letak peluang untuk
membentuk budi pekerti siswa atau dalam bahasa sistem ranah disebut sebagai ranah afektif. Pendidikan
yang menekankan pada pembentukan karakter terutama karakter disiplin siswa tidak akan terjadi tanpa
adanya kerjasama yang baik antara ketiga lingkungan pergaulan siswa yakni sekolah, orang tua, dan
masyarakat.
Sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki peranannya masing-masing, peran minimal yang
mampu diberikan oleh orang tua dan masyarakat adalah dengan memberikan dukungan secara penuh
kepada guru namun dengan adanya pengawasan yang sifatnya kooperatif, bukan untuk menghakimi atau
mengevaluasi. Karena pada faktanya peran orang tua dan masyrakat masih terlihat minimal dikarenakan
kesibukan kegiatan orang tua ataupun kegiatan masyarakat. Namun sebenarnya hal ini bisa saja dibingkai
ulang dengan membuat sebuah komunikasi yang efektif antara semua elemen yang ada. Terdapat
beberapa kajian hubungan antar lingkungan pergaulan siswa di Indonesia. Panggilan untuk membingkai
ulang kemitraan guru dan orangtua telah dilakukan di Indonesia sejak anak usia dini Studi yang ada telah
menyoroti pentingnya orang tua dalam pembelajaran dan pengembangan anak(Goodall & Ghent, 2014),
memberikan penekanan pada pengalaman anak-anak di rumah (Wang, 2014), dan mengenali kapasitas
Hubungan orangtua-guru dalam menggabungkan usaha mereka untuk mendukung pembelajaran anakanak (Murray, Mereoiu, & Handyside, 2013).
Pendidikan dasar merupakan tempat yang menekankan pada pembentukan pribadi yang lebih
kearah sikap yakni pembentuka cara berperilaku, bertindak, dan bersikap atau yang biasa disebut sebagai
nilai moral. Karena pada beberapa waktu yang lalu pendidikan tinggi dianggap terjadi krisis moral (Oren
Ergas, 2017), oleh karenanya melihat pada fakta yang ada nilai moral harus ditanmkan sejak masuk pada
pendidikan dasar.Nilai moral, diperlukan untuk kohesi sosial, adalah karakteristik positif dan negatif yang
dapat dialami dalam perilaku, tindakan dan sikap kita. Mereka mengacu pada pengalaman hidup dan
norma sosial kita tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain (Johansson dkk., 2011). Sosial kohesi
dapat dipromosikan di tahun-tahun awal jika kita membantu anak-anak pengalaman dan menginternalisasi
nilai-nilai moral untuk hak asasi manusia (MacNaughton & Hughes, 2007). Berikut ini adalah
mengajarkan nilai-nilai moral melibatkan pedagogies yang mendukung kesadaran, pemikiran,
pemahaman, dan tindakan untuk mengembangkan pendapat mereka sendiri dan tanggung jawab untuk
fungsi moral. Mengembangkan Pendapat anak dan tanggung jawab moral mengharuskan kita memandang
anak-anak memiliki agensi (Woodhead, 2008).
Sesuai dengan adanya pandangan bahwa pada pendidikan dasar merupakan tempat yang
seharusnya membentuk karakter siswa maka diperlukan kerjasama dari lingkungan yang berinteraksi
langsung dengan siswa terutama dalam hal pembentukan karakter disiplin siswa. Siswa sekolah dasar
adalah siswa yang unik dan masih bersifat imitasi atau meniru apa yang ditangkap oleh pancaindranya,
sehingga peran serta dari orang dewasa dalam hal ini guru akan menjadi penentu utama dalam
pengembangan siswa. Dalam upaya membentuk karakter disiplin siswa maka guru adalah tokoh yang
memiliki peran yang penting baik dalam proses pembelajaran ataupun di luar proses pembelajaran.
Pembentukan karakter disiplin ini merupakan sesuatu yang penting dan harus dikembangkan karena
setiap karakter yang baik yang dibentuk sejak dini akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
keberlangsungan kehidupan anak. Preble (1927) yakni ―It discusses the reasons why this should be
considered as such and suggests that teaching character education in grade school would produce adults
that are fearless of new opinions...”.
Pembentukan Karakter Disiplin yang terlihat masih rendah yang dimiliki oleh siswa menjadi
tantangan bagi seorang guru untuk membentuk menjadi karakter disiplin yang lebih kuat. Karakter
Disiplin merupakan salah satu karakter yang mudah untuk diajarkan dalam bentuk konsep dan nasehat
tetapi akan sulit dibudayakan kecualai dengan pemberian contoh langsung dari seorang guru. Peran
seorang guru yang diharuskan untuk optimal dalam membentuk karakter disiplin siswa.
Urgensi dari peran guru dalam pembelajaran di pendidikan dasar secara sederahana adalah untuk
menggantikan peran orang tua. Guru juga merupakan ―ujung tombak‖ dalam pelaksanaan pendidikan,
karena guru adalah penentu terbentuknya kompetensi siswa. Umbach and Wawrzynski (2005) yakni
―found that the more faculty interacted with the students, the more students were challenged and engaged
in meaningful activities” (Hyun, 2017, 108-118). Dari pendapat tersebut dapat diambil makna bahwa
semakin sering sekolah berinteraksi dengan siswa maka semakin banyak pula siswa yang mendapatkan
pengetahuan yang bermakna. Pihak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah guru. Terdapat pendapat
bahwa Guru dengan keyakinan evaluativistik cenderung menggunakan pedagogies yang mendukung
pembelajaran nilai moral berdasarkan hubungan dengan lain dan berbagi kekuasaan dengan anak-anak
karena mereka percaya tidak ada otoritas tertinggi pengetahuan (Brownlee, Edwards, Berthelsen, &
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Boulton-Lewis, 2011). Dari pendapat ini maka akan dapat dimaknai bahwa pengetahuan dalam aspek
kognitif bukan segalanya melainkan hanya salah satu komponen yang memiliki nilai yang sama dengan
yang lain.
Guru sebagai orang tua kedua memberikan dampak pengaruh yang signifikan dalam hal
pembentukan karakter disiplin melalui contoh. Hal ini seseua dengan pendapat dari Samira
Salimynezhad, Nahid Yusef Poor, Asma Valizade (2015) bahwa “To investigate the relationship between
authoritative parenting style and emotional intelligence among students of bivariate Pearson correlation
test findings indicate a significant relationship between Authoritative parenting style and emotional
intelligence among student’s spatially strong relations with girls. Zabihullah and colleagues (2012)
investigate the relationship with perceived parenting styles and EI and self-handicapping reached the
conclusion that the perceived parenting styles and components of emotional intelligence, strength and
style Efficiency of excitement in people is the most important predictor of self-handicapping. Which is in
line with our results. Dr. Dhanajay Joshi1 and Indrajeet Dutta (2015) do the same research on Indian
children, the result indicated that authoritative parenting style was not all correlated with emotional
intelligence of the boys, girls or students. Though, some components were correlated with emotional
intelligence among girls were studied.”
Dari beberapa penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pola asuh orang tua dalam hal ini guru
sebagai orang tua kedua yang berwibawa akan berdampak pada kemampuan anak dalam mengolah
kemampuan emosional. Maknanya adalah kewibawaan atau keteladanan yang diimplementasikan dengan
pemberian contoh kepada anak sekolah dasar akan berdampak baik bagi pembentukan karakter anak.
Pembentukan karakter di Era Disrupsi semakin menuntut guru untuk menunjukkan keteladanan,
dan senantiasa mau untuk mengevaluasi diri serta melakukan pengembangan diri. Karena Era Disrupsi
menekankan adanya kompetensi yang lebih daripada biasanya untuk bisa beradaptasi dan bertahan. Era
Disrupsi memiliki ciri khas yakni mobilitas perubahan yang sangat cepat serta berusaha menciptakan pola
tatanan baru yang merubah pola tatanan lama.
Di tengah hegemoni era Disrupsi, ironi yang terjadi adalah pemberian keteladanan kepada siswa
seakan memudar dikarenakan perkembangan sistem yang dibangun hal ini karena mulai adanya pengaruh
dari era disrupsi. Pembentukan karakter disiplin diasumsikan sudah terbentuk dengan pemberlakukan tata
terib yang dibuat dan adanya materi kedisiplinan di mata pelajaran yang diberikan. Dampaknya adalah
pembentukan karakter yang ada seakan-akan hanya bersifat anjuran sesuai dengan tata tertib yang
berlaku. Terlebih sebenarnya pemahaman tentang konsep peran guru dalam pembentukan karakter
disiplin siswa melalui keteladanan telah disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yakni Ki
Hajar Dewantara melalui salah satu prinsipnya yakni ― Ing Ngarsa Sung Tuladha‖ atau dapat diartikan di
depan memberikan contoh. Maka dalam konteks peran seorang guru maka seorang guru wajib
memberikan contoh atau menjadi teladan bagi siswa terkait karakter disiplin.
Berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan dan terkait dengan urgensi dari masalah yang ada
untuk diselesaikan maka dalam penelitian ini mengambil sebuah rumusan masalah yakni―Bagaimanakah
peran guru membentuk karakter disiplin siswa sekolah dasar di dalam era disrupsi?‖
METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian
kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci (researcher as key instrument) yang berarti para peneliti
kualitatif harus mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, dan wawancara
dengan para partisipan (Creswell, 2016). Penggunaan pendekatan ini dikarenakan data yang dikumpulkan
dalam penelitian ini merupakan data deskripsi seperti perilaku dan persepsi. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari objek penelitian dan data sekunder yang
didapatkan melalui studi pustaka dan penelusuran dokumen. Data primer dalam penelitian ini dilakukan
dengan melakukan studi lapangan selama beberapa waktu yakni sejak tanggal 15 November 2017 – 6
Februari 2018 berupa proses perizinan sampai dengan pengambilan data selesai atau jenuh. Subjek dari
penelitian ini adalah 3 orang guru dan 68 siswa sekolah dasar di Kota Surakarta. Teknik pengambilan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif yang dilakukan dengan mengikuti
pelaksanaan segala bentuk kegiatan pembelajaran, selain observasi juga dilakukan kegiatan wawancara
mendalam kepada Kepala sekolah, guru kelas, dan siswa terkait pelaksanaan pembelajaran, serta
dokumentasi selama proses penelitian. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Analisis interaktif Miles dan Huberman yang didalamnya terdapat 4 tahapan yakni pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan menyimpulkan data.
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Gambar 1 Komponen dalam analisis data (interactive model)
(Miles dan Huberman, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Berdasarkan proses pengambilan data diperoleh bahwa kondisi kedisiplinan siswa sudah
termasuk di dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang terlambat ketika masuk kelas
hanya satu atau dua siswa itupun tidak sering terjadi, dalam pengumpulan tugas selalu tepat waktu, dan
ketika berpakaian selalu sesuai dengan seragam yang sesuai aturan. Siswa memiliki kebiasaan seperti ini
tidak terlepas dari peran guru sebagai contoh di dalam pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang
dilakukan oleh guru dalam membentuk karakter disiplin siswa, yakni sebagai berikut:
a. Menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat
Mengutip dari akronim yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dari istilah guru adalah
―digugu‖ lan ―ditiru‖ atau dalam bahasa kesehariannya adalah guru sebagai teladan. Seorang guru pada
umumnya akan dijadikan sebagai teladan atau panutan di masyarakat. Hal ini terjadi karena guru
merupakan sosok yang dianggap paling tepat oleh masyarakat untuk ditiru segala bentuk tindak
tanduknya dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran ini juga yang diterapkan oleh guru di dalam
pelaksanaan pembelajaran yakni berusaha menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam kegiatan
pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil wawancara kepada 3 orang guru menjelaskan bahwa guru telah
membiasakan siswa untuk mengenakan seragam sesuai dengan atribut yang ditentukan. Guru dalam hal
ini bukan hanya meminta siswa untuk menggunakan seragam sesuai dengan atribut tetapi guru juga
menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Selain itu guru juga menerapakan aturan yang
ada didalam kelas merupakan aturan bersama yang dibuat ketika awal masuk pembelajaran, sehingga
peraturan yang dibuat merupakan hasil kesepakatan bersama antara siswa dengan guru.
Berdasarkan hasil observasi di tiga sekolah dasar guru juga menjadi teladan bagi siswa dalam hal
waktu. Fakta yang menunjukkan hal ini adalah guru datang lebih awal untuk memberikan contoh kepada
siswa agar tidak terlambat datang ke sekolah. Guru biasanya akan datang lebih awal 20 sampai dengan 30
menit sebelum waktu masuk sekolah untuk berdiri di depan pintu atau gerbang sekolah untuk menyambut
kedatangan siswa. Dari kegiatan ini guru mencoba untuk menunjukkan kepada siswa bahwa guru dapat
dijadikan sebagai teladan dalam masalah kedatangan ke sekolah atau tentang masalah kedisiplinan waktu.
Selain itu guru juga rajin melakukan pengecekan tugas sekolah atau tugas rumah siswa setiap
hari sebelum memulai pembelajaran lalu memberikan nilai sebagai bentuk penghargaan kepada siswa.
Dari kegiatan ini guru selain melakukan kontrol dan assesment terhadap kinerja siswa, tetapi juga
memberikan keteladanan dalam hal kedisiplinan ketika mengerjakan tugas, guru hendak mengajarkan
kepada siswa tentang menjalankan atau mengerjakan tugas sesuai dengan beban tugas yang diberikan.
Pada salah satu kasus, dikarenakan Sekolah Dasar berbasis Agama maka pemberian contoh yang
dilakukan oleh guru dalam hal kedisiplinan adalah dengan memberikan contoh salat tepat waktu ketika
waktu Salat Dhuhur dan Salat Ashar. Selain itu guru juga mencontohkan dalam kedisiplinan membaca Al
Quran dengan senantiasa membacakan Hafalan Surat (Murojaa) dan Asmaul Husna.
b. Melakukan evaluasi kerja sendiri
Guru memberikan contoh kepada siswa tentang pentingnya melakukan evaluasi kinerja sendiri
terkait dengan kedisiplinan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu guru yakni dengan jujur mengakui
bahwa dirinya terkadang terlambat dikarenakan beberapa alasan seperti karena ada kepentingan keluarga
atau kepentingan tugas sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, didapatkan data bahwa guru
mengajarkan kepada siswanya untuk senantiasa mau untuk mengevaluasi dirinya, agar mendapatkan
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sebuah pembelajaran terutama terkait dengan kedisiplinan. Misalkan adalah ketika siswa datang terlambat
guru akan bertanya ―Mengapa kamu terlambat?‘, dari pertanyaan sederhana ini siswa akan berfikir dan
merefleksikan diri tentang kesalahan yang telah dilakukan sehingga dia terlambat.
Di salah satu SD Swasta yang notabene juga merupakan salah satu SD yang menjadi subjek dari
penelitian menerapkan evaluasi kerja sendiri dari rutinitas ketika melaksanakan Ibadah. Seperti ketika
guru menanyakan tentang kedisiplinan dalam melaksanakan Salat baik Salat Subuh, Salat Dhuhur, dan
Salat Ashar, hafalan Surat, dan membaca Al Quran. Bukan berarti guru dalam hal ini hanya bertanya
kepada siswa tetapi juga ikut mencontohkan tentang mengevaluasi atau merefleksikan kegiatan yang telah
dilakukan.
c. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan
Disiplin merupakan salah satu sikap yang penting bagi pengembangan diri. Kedisiplinan juga
dapat dikatakan sebagai salah satu indikator keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupan.
Berdasarkan hasil observasi guru mencontohkan kedisiplinan kepada siswa dalam segala aspek
kehidupan. Guru senantiasa memberikan contoh kepada siswa untuk berdisiplinan dalam pengembangan
diri secara mandiri dan berkelanjutan seperti ketika salah satu guru berusaha mengambil sekolah program
studi lanjut namun tetap bisa datang ke sekolah tepat waktu, segala bentuk beban kerja terselesaikan,
namun sekolah yang ditempuh juga berjalan baik dan sukses. Kedisiplinan guru dalam menyelesaikan
tanggung jawab tugas sekolah yang dilihat langsung oleh siswa akan membuat siswa lebih disiplin dalam
menyelesaikan tugasnya karena termotivasi oleh guru yang memiliki kedisiplinan tinggi dalam
menyelesaikan tugas sekolah dan tugas belajar.
Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses observasi, wawancara, dan
dokumentasi, maka didapatkan data yang memiliki kecenderungan bahwa kedisiplinan yang dibentuk
dalam sistem pendidikan selama ini hanya melalui mata pelajaran dan tata tertib yang ada. Dua hal ini
menjadi dasar pembentukan karakter siswa karena secara sistem sudah membudaya. Diasumsikan dengan
adanya tata tertib maka siswa akan teratur dan karakter disiplin secara otomatis akan terbentuk,
sedangkan dalam materi pelajaran karena adanya sistem yang dibuat yang seakan-akan materi ajar sudah
dapat membentuk karakter disiplin siswa.
Terkait denga adanya tata tertib adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk
mencapai tujuan dari pelaksanaan pembelajaran sekolah. Langgulun (2012:70), ―Tata tertib adalah
susunan dan aturan dalam hubungan sesuatu bagian dengan bagian yang lain‖. Tata tertib memiliki nilai
urgensi dalam pelaksanaan pendidikan, J.A. Comunius dalam Soetopo dan Wasty Sumanto (2006:142)
mengemukakan pentingnya tata tertib sekolah yaitu: ―Suatu sekolah yang tidak mempunyai tata tertib
ibarat kincir yang tidak berair‖. Namun tata tertib yang ada tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa
adanya pemberian stimulus dari guru berupa pemberian contoh secara langsung. Pendapat Skinner seperti
yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003:118), merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi
seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses
adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini
disebut teori ―S-O-R‖ atau Stimulus, Organisme , Respon. Karena sifat siswa yang masih imitasi atau
meniru sehingga harus mendpatkan contoh yang baik dari guru dalam pembentukan sikap disiplin sesuai
dengan tata tertib.
Pendapat yang kedua tentang Pembentukan Karakter Disiplin di dalam mata pelajaran sekolah
dasar merupakan salah usaha pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang dapat mengakomodir
semua kompetensi yang ada. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi yang melibatkan semua
ranah di dalam pembelajaran yakni Ranah Afektif, Ranah Kognitif, dan Ranah Psikomotorik atau yang
biasa disebut oleh Ki Hajar Dewantara sebagai ―Tri Nga‖ yang artinya adalah ―Ngerti, Ngarasa, dan
Ngalakoni‖. Dalam perkembangan pendidikan asumsi yang berkembang adalah adanya diskrimiasi
terhadap ranah afektif dikarenakan diasumsikan telah masuk di dalam ranah kognitif. Pada prinsipnya
ketiga ranah berjalan secara beriringan di dalam pelaksanaan pembelajaran bukan hanya di dominasi oleh
ranha kognitif saja. Hal inilah yang ditentang atau tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara,
sebagaimana disampaikan oleh Kumalasari (2010) bahwasannya Ki Hadjar Dewantara berusaha mencari
cara untuk membebaskan masyarakat pribumi dari pendidikan yang sifatnya intelektualis tersebut, atau
yang oleh Ki Hadjar Dewantara disebut dengan istilah ―examen cultus‖ dan ―diploma jacht‖.
Pendidikan pada dasarnya adalah untuk menciptakan manusia yang tidak hanya berakal pandai
atau memiliki kognitif yang baik, tetapi juga harus menciptakan manusia yang berbudi pekerti baik
sebagai mana cita-cita Ki Hajar Dewantara di dalam prinsip ―Tri Sakti Jiwa‖. Ki Hajar Dewantara
berpendapat bahwa pendidikan baik dilaksanakan dirumah, di sekolah, atau di masyarakat harus mampu
membentuk moralitas yang baik salah satunya adalah karakter disiplin Pembentukan karakter disipilin
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merupakan salah satu pendidikan moral yang dilaksanakan oleh sekolah. Sze (2014) dalam penelitiannya
yang menyarankan bahwa pendidikan moral dan karakter di masa yang akan datang harus terus
dikembangkan sehingga nantinya dapat tercipta pendidikan moral yang terorganisir dan efektif dapat
diperkenalkan ke siswa sekolah dasar. Berdasarkan hasil penelitian ini pembentukan karakter disiplin
memang harus diajarkan melalui hal yang terorganisir dan tentunya efektif yakni salah satunya adalah
diintegrasikan di dalam mata pelajaran. Salah satunya adalah mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan atau PKn. Aryani dan Susatim (2010:43) juga menguatkan bahwa PPKn membawa
misi dan berbicara tentang nilai, moral, dan norma. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mukino,
Purnomo, dan Suntoro (2016) menunjukkan bahwa peran guru untuk menanamkan nilai moral dan
karakter pada kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara memasukkan nilai moralitas dan
karakter pada materi atau bahan ajar. Namun perlu dikaji bersama bahwa penanaman nilai moral dan
karakter dengan cara memasukkan nilai moral dan karakter dalam hal ini disiplin ke dalam materi atau
bahan ajar merupakan hal yang sistematis atau terorganisir. Maknanya adalah hal-hal yang diberikan
kepada siswa dalam pembentukan karakter masih bersifat konseptual. Hal yang masih bersifat konseptual
tentunya akan sulit dimaknai oleh siswa, mungkin dalam beberapa kasus siswa akan memahami konsep
yang diberikan namun tidak menjamin siswa mampu untuk melaksanakankannya. Karena dalam hal yang
benuasa pembentukan karakter adalah termasuk hal yang mudah untuk diajarkan tetapi sulit untuk
dilaksanakan termasuk dalam pembentukan karakter disiplin.
Pembentukan karakter disiplin dalam pembelajaran sekolah dasar belum dapat berjalan
maksimal karena pembelajaran yang dilaksanakan hanya bersifat konseptual dan evaluasi yang dilalukan
hanya mengukur aspek kognitif walapun yang diajarkan masuk ke ranah sikap. Bentuk pembentukan
karakter disiplin dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar haruslah dengan memberikan contoh
secara kongkret karena jenis pengetahuan yang bisa diterima oleh siswa adalah pembelajaran yang
bersifat nyata dan dapat langsung diterima melalui kelima indera yang dimiliki hal ini sesuai dengan teori
dari Piaget yang menempatkan anak usia sekolah dasar masih tergolong dalam tahapan operasional
kongkret. Menurut Kurtines (dalam Muchson & Samsuri, 2013:50), ―Fokus teori ini ada pada sikap,
perasaan (afeksi), serta kognisi dari individu terhadap perangkat aturan yang bersangkutan. Oleh
karenanya pembentukan karakter yang dilakukan oleh guru seharusnya tidak hanya sebatas pada hal-hal
yang bersifat konseptual tetapi lebih kepada pemberian contoh secara langsung oleh guru terlebih terkait
dengan pembentukan kedisiplinan siswa.
Pemberian contoh oleh guru merupakan suatu hal yang tepat dalam upaya membentuk karakter
siswa. Hal ini pun sesuai dengan pemikiran pendidikan dari Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yakni
Ki Hajar Dewantara dalam prinsip Trilogi Kepemimpinan yakni ―Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya
Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani‖ yang artinya Didepan memberi contoh, ditengah memberikan
bekerja bersama dan dibelakang memberi dorongan. Prinsip ―Ing Ngarsa Sung Tuladha‖ memiliki makna
bahwa guru harus bisa menjadi contoh bagi siswa dalam setiap kegiatan, karena makna atau arti dari ―Ing
Ngarsa Sung Tuladha‖ adalah di depan memberi contoh sehingga guru yang merupakan tokoh terdepan
dalam pelaksanaan pembelajaran harus bisa memberikan contoh bagi siswa. Prinsip ini ketika
diimplementasikan secara optimal maka akan berdampak positif bagi pembentukan karakter disiplin
siswa. Guru memegang peranan penting di dalam pelaksanaan pendidikan terutama dalam hal
pembentukan karakter siswa salah satunya disiplin. Anwar (2014) bahwa kegagalan guru dalam
menumbuhkan karakter anak didiknya, disebabkan seorang guru yang tak mampu memperlihatkan dan
menunjukkan karakter sebagai seorang yang patut di dengar dan diikuti. Berdasarakan pada pendapat ini,
guru memiliki kewajiban untuk memberikan contoh dan teladan kepada siswanya karena berhasil atau
tidak proses pembentukan karakter disiplin siswa tergantung dari perlikau disiplin yang diconothkan oleh
guru.
Contoh kongkret yang diberikan guru dalam pembentukan karakter disiplin siswa akan efektif
dan membuat siswa bukan hanya paham dari segi teori tetapi bisa mengimplementasikannya dalam
kehidupan sehari-hari. Pengalaman belajar yang diterima siswa secara kongkret akan menyentuh skemata
siswa sehingga akan menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna. Oleh karenanya peran sekolah akan
sangat berdampak pada kualitas proses ini, yakni pada proses pembentukan kualitas sumber daya manusia
dan penyediaan fasilitas. Melalui sekolah, anak belajar untuk membangun keahlian serta membangun
karakteristik mereka sebagai persiapan masa depan. ―The school function as a socializing agent by
providing the intellectual and social experiences from which children develop the skill, knowledge,
interest, and attitudes that characterize them as individuals and that shape their abilities to perform adult
roles” (Berns, 2004: 212-213).
Guru merupakan orang tua kedua siswa ketika berada di sekolah, sehingga interaksi yang terjadi
antara guru dengan siswa akan mempengaruh segala aspek di dalam pembelajaran yang melibatkan guru
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dengan siswa termasuk pembetukan pola kedisiplinan siswa, karena hal ini merupakan hasil dari interaksi
yang terjadi. Guru harus bersikap sebagaimana mestinya orang tua kepada anaknya, yakni dengan
memberikan nasehat-nasehat yang bernilai kebaikan termasuk dalam hal kedisiplinan tetapi juga guru
harus memberikan contoh tentang nasehat yang diberikan kepada siswa. Karena pembentukan karakter
termasuk karakter disiplin merupakan tanggung jawab guru. Ülgera (2014) bahwa ―Teachers have the
biggest responsibility in students’internalizing positive character traits‖. Berdasarkan pada pendapat ini
menunjukkan bahwa guru memiliki peran sentral di dalam pelaksanaan pendidikan yakni tanggung jawab
yang dimiliki oleh seorang guru menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru dalam memberikan
pendidikan yang seharussnya kepada siswa. Guru tidak hanya bertangggung jawab atas proses
pembelajaran kognitif atau psikomotorik, namun juga berkewajiban unutk membentuk ranah afektif siswa
yang baik salah satunya adalah pembentukan sikap disiplin siswa baik di dalam pelaksanaan
pembelajaran atau bahkan ketika berada di luar pembelajaran sebagai dampak pengiring dari proses
pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Adanya permasalahan yang terkadang muncul adalah terjadinya miskomunikasi antara pihak
sekolah dengan penentu kebijakan. Pemberian contoh tidak terdapat di dalam perencanaan pembelajaran
yang termasuk di dalam subtansi administrasi yang ada tetapi lebih kepada tingkah laku, cara bertutur
kata, cara bersikap, dan berbagai cara mengelola diri terutama dalam hal kedisiplinan yang muncul
karena refleksi dari keseharian seorang guru, sebagaimana Penelitian Boakye (2017) yang menunjukkan
bahwa isi kurikulum saat ini belum mereprensentasikan pendidikan nilai dan moral.
Pemberian contoh seharusnya terintegrasi di dalam kehidupan sehari-hari guru ketika
melaksanakan interaksi dengan siswa baik di sekolah atau diluar sekolah, karena pada hakikatnya
kedisiplinan merupakan dasar dari berbagai aktivitas atau kegiatan seseorang dalam menjalani hidup.
Guru juga harus menyadari bahwa siswa adalah individu yang unik dengan sifat imitasinya, sebagaimana
disampaikan oleh Noddings (1992) menganjurkan agar pendidikan moral didasarkan pada guru, dan guru
harus menunjukkan kepedulian dan menyadari bahwa siswa adalah individu yang unik. Ketika guru
menyadari bahwa siswa adalah individu yang unik dengan sifat imitasinya maka pembelajaran dalam
upaya membentuk karakter tidak akan cukup hanya dengan pemberian konsep dan pemberlakuan tata
tertib melainkan harus dengan pemberian contoh atau keteladanan.
Pembentukan karakter disiplin yang efektif adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Ki Hajar
Dewantara melalui prinsip ―Ing Ngarsa Sung Tuladha‖ yakni guru harus menjadi orang yang patut untuk
dicontoh oleh siswa dalam hal kedisiplinan. Kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh guru dengan
tujuan untuk memberikan contoh kepada siswa secara tidak langsung akan diterima oleh siswa dan akan
membentuk karakter siswa tentang kedisiplinan diri, hal ini dikarenakan sifat siswa yang masih meniru
segala bentuk kegaitan yang dilakukan oleh guru atau orang dewasa. Sifat imitasi yang melekat pada diri
siswa sekolah dasar akan membantu proses pengolahan informasi yang didapat melalui pemodelan atau
percontohan yang dilakukan oleh guru. Hal ini masih senada dengan harapan masyarakat bahwa guru
adalah teladan bagi siswa dan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Dimyati (2010) Guru memiliki
peran yang sangat besar dan berpengaruh dalam kehidupan peserta didik, oleh karenanya masyarakat
masih tetap berharap para guru untuk menampilkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral, seperti
keadilan, kejujuran, dan mematuhi kode etik profesional.
KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Peran guru dalam membentuk karakter
disiplin siswa sekolah dasar di dalam era disrupsi, dengan melaksanakan tiga cara yakni (1) Menjadi
teladan bagi siswa dan masyarakat, (2) secara objektif melakukan evaluasi kerja sendiri, (3) dan Mau siap
mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pelaksanaan ketiga kepribadian ini merupakan
wujud dari kompetensi personal yang dimiliki oleh guru dan dengan melaksanakan pemberian contoh
melalui pemberian contoh kepada siswa tentunya mampu merekonstruksi karakter disiplin siswa menjadi
pribadi yang lebih baik dalam kedisiplinan dan mampu menerapkannya dilingkungan sekolah dan
lingkungan masyarakat sehingga bukan hanya bisa menerapkan tetapi sudah membudaya.
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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung pada pembelajaran outbound dan
kultur sekolah alam. Pembelajaran outbound dirancang melalui proses yang menyenangkan yaitu belajar
sambil bermain dan sekolah alam yang memberikan konsep dekat dengan dunia anak yaitu alam. Metode
penelitian ini menggunakan kajian literatur. Sumber analisisnya berasal dari buku, berita, dan jurnal yang
relevan. Hasil kajian yang diperoleh bahwa pembelajaran outbound di sekolah alam dapat
mengembangkan karakter siswa dengan cara yang menyenangkan, belajar sambil bermain melalui
pemanfaatan sumber daya alam yang ada dan terintegrasi. Pembelajaran outbound dapat membangun
pemahaman terhadap konsep yang melibatkan aktivitas gerak, cara berpikir, sosial, bahkan emosionalnya.
Permainan tersebut dilakukan dengan berkompetisi dan bekerjasama antar tim terhadap setiap tantangan
yang diberikan. Sehingga, nilai-nilai karakter dapat diinternalisasi secara nyata melalui pembelajaran
outbound dan sekolah alam dapat terbentuk secara jelas.
Kata kunci: nilai-nilai karakter, pembelajaran outbound, sekolah alam
PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang berbudaya, dengan berbagai macam suku, ras, budaya, agama dari
sabang sampai merauke. Keberagaman tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda berdasarkan
lingkungan dan manusia itu sendiri. Tidak dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki persaingan dalam
kehidupan yang mereka jalani. Ambarini (2017) berpendapat bahwa daya saing yang tinggi dan tangguh
dapat terwujud jika anak memiliki kreatifitas, kemandirian, dan kemampuan dalam menyesuaikan diri
terhadap perubahan yang ada. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya pendidikan karakter. Mukhibat
(2012) menyatakan bahwa pendidikan karakter menjadi program penting dalam sistem pendidikan
nasional sebagai salah satu penyembuh penyakit sosial.
Pengajaran nilai-nilai kemanusiaan dan berakhlak mulia yang tidak mengkotak-kotak budaya,
suku, dan agama merupakan sesuatu yang mendesak agar tidak memicu terpecah belahnya kesatuan
bangsa (Niron, dkk, 2013). Tetapi permasalahan yang tidak dikehendaki ternyata melanda bangsa saat ini,
pada tahun 2011 hingga Agustus 2014, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 369
pengaduan terkait masalah tersebut. Jumlah itu sekitar 25% dari total pengaduan di bidang pendidikan
sebanyak 1.480 kasus. Bullying yang disebut KPAI sebagai bentuk kekerasan di sekolah, selain itu
permasalahan yang lain adalah tawuran pelajar, diskriminasi pendidikan. Selain itu permasalahan budaya
juga banyak terjadi Naim dan Sauqi (2008: 15) berpendapat terdapat konflik dan kekerasaan, mulai dari
kasus Ambon, Papua, Aceh. Beragam faktor pemicu perselisihan, sesama anak bangsa yang saling bunuh.
Atas nama keyakinan dan kebenaran, saling menghancurkan, saling berebut untuk menentukan yang
paling kuat. Selain negara Indonesia, negara Amerika juga mengalami banyak permasalahan mengenai
degradasi jati diri bangsa. Berita (Perstoday.com, 08 November 2017) setiap tahun, tiga juta kasus
penyiksaan anak di Amerika terjadi dan setiap hari empat anak meninggal karena penyiksaan. Setiap
tahunnya 800 ribu anak dilaporkan hilang dan setiap hari 2.000 pelajar sekolah lari dari rumah. Lebih dari
237 ribu orang setiap tahun di Amerika menjadi korban penyiksaan fisik dan menurut sejumlah riset,
0,2% perempuan Amerika menjadi korban pelecehan seksual.
Sehingga, berdasarkan permasalahan di atas memiliki dampak yang besar terhadap kemajuan
bangsa. Permasalahan yang terjadi pada tingkat SD akan mengakibatkan pada jenjang pendidikan
berikutnya. Sudrajat (2010) berpendapat jika permasalahan karakter terus terjadi, maka mutu pendidikan
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di Indonesia semakin menurun dengan salah satu indikatornya bahwa menurunnya moral dan sikap yang
jauh dari tatanan nilai-nilai moral yang dikehendaki. Sapa‘at (2014) mengemukakan pendapatnya,
permasalahan yang terjadi memperlihatkan bahwa sistem dan praktik pendidikan di Indonesia telah gagal
dalam mencapai tujuan. Nilai-nilai luhur bangsa seperti sopan santun, kejujuran, kebersamaan yang
terkikis karena perubahan zaman dan berdampak pada perubahan sikap yang semakin individualistik,
hedonistik, bahkan materialistik. Pelanggaran dan penyimpangan tersebut mengindikasikan bahwa nilainilai dan norma yang diterima peserta didik hanya sebatas pengetahuan saja yang tidak terintegrasi
dengan sikap dan tindakannya.
Mengatasi permasalahan karakter yang semakin lama berkembang, negara Indonesia telah
mengeluarkan aturan mengenai penguatan pendidikan karakter dalam menghadapi degradasi jati diri yang
dialami bangsa Indonesia, yang termuat pada Peraturan Presiden RI No 87 Tahun 2017, memiliki tujuan
yaitu membangun dan membekali peserta didik dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter dalam
menghadapi dinamika perubahan di masa yang akan datang. Pendidikan karakter sebagai jiwa utama
dalam penyelenggaraan pendidikan dengan memerhatikan keberagaman budaya Indonesia. Tidak
dipungkiri bahwa pendidikan saat ini difokuskan pada pendidikan karakter. Ananda (2017) menyatakan
bahwa proses pembelajaran yang kurang memberikan pengalaman langsung dan cenderung tekstual
dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan budi pekerti, dibutuhkan pendidikan alternatif dalam
memberikan penanaman karakter salah satunya melalui metode outbound. Oubound dirancang untuk
pengembangan diri dari individual kemudian berkelompok untuk pengembangan karakter yang terbuka,
kepekaan diri, kebersamaan dengan memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar.
Outbound merupakan pendidikan jasmani yang kegiatannya bersama alam terbuka, karena
pendidikan jasmani mampu mengembangakan kemampuan fisik, sosial, psikomotorik, dan emosional.
Ketergantungan manusia dengan lingkungan, pendidikan jasmani tidak hanya pelatihan fisik saja
melainkan berkaitan dengan pembelajaran untuk mengembangkan pribadi manusia seutuhnya. Sehingga,
outbound mampu menimbulkan semangat, kegiatan berpetualang yang memacu kreatifitas seseorang.
Belajar sambil bermain siswa mampu mengembangkan potensi, rasa ingin tahu, dan rasa percaya diri
(Fadli, 2014). Diperkuat oleh pendapat Yuliastia (2015) bahwa kegiatan outbound mampu memberikan
pengalaman baru dalam kegiatan pembelajaran melalui permainan dengan meningkatkan motorik kasar
siswa. Outbound mampu sebagai bahan dalam pengembangan diri dengan melibatkan emosi, fisik, dan
kecerdasan, sehingga siswa mampu mendapat umpan balik secara langsung dan mampu memahami diri
sendiri dan orang lain. Selain itu Buchori, dkk (2016) menyatakan, dengan kegiatan outbound dapat
menjaga otak untuk terus bergerak dalam proses melaksanakan pembelajaran. Melalui pengalaman
belajar secara langsung maka individu memiliki kepekaan terhadap tugas, lebih kreatif, dan individu
tertanam nilai-nilai pada dirinya yang terintegrasi dalam berperilaku dan bertindak, sehingga menjadi
pribadi yang lebih baik.
Kegiatan outbound diwadahi dengan kultur sekolah yang mampu mengeksplorasi dengan
lingkungan alam. Salah satu sekolah tersebut adalah sekolah alam sebagai sekolah alternatif yang
dianggap memberikan konsep baru dalam pendidikan yang selama ini mengalami kebosanan dan stagnasi
dalam memberikan ilmu. Sekolah alam memberikan konsep dekat dengan alam dengan memberikan
pengalaman nyata dalam kehidupan peserta didik. Sekolah alam yang memberikan pendidikan ke arah
humanis yang selama ini belum terakomodir dalam sekolah formal yang ada. Sehingga sekolah ini
memberikan angin segar terhadap dunia pendidikan dengan memberikan nilai-nilai kemanusiaan. Sekolah
alam memberikan kebebasan bereksperimen, bereksplorasi tanpa dibatasi sekat-sekat dinding, tidak
mengekang rasa ingin tahu peserta didik, dan mampu menjadikan manusia berkarakter, berakhlak mulia,
berilmu pengetahuan (Rohinah, 2014). Selain itu, Shodiq, dkk (2006: 9) berpendapat bahwa sekolah alam
tidak memandang individu sebagai objek melainkan sebagai subjek dalam mengembangkan
kemampuannya sejak dini tanpa mengisolasi terhadap dunianya dengan mendekati alam.
Dowdwll&Malone (2011) jika anak berada dengan alam akan menumbuhkan kegembiraannya untuk
menumbuhkan cinta dan memberikan hubungan positif dengan lingkungan sebagai tempat belajarnya.
Kesesuaian antara pembelajaran outbound dengan kultur sekolah alam dalam memberikan
pendidikan karakter dengan melibatkan potensi alam, dapat terintegrasi secara maksimal, karena
pendidikan karakter menurut Arismantoro (2008: 34) bahwa dalam pendidikan karakter tidak sekedar
memeroleh pengetahuan dengan cara doktinasi, namun harus menjangkau ranah emosi dengan
membentuk manusia dengan mengetahui kebajikan, merasakan, mencintai, menginginkan, dan
mengerjakan kebajikan tersebut yang timbul dari anak tersebut secara sadar. Sehingga, penelitian ini
bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung pada pembelajaran outbound dan integrasi
melalui sekolah alam yang tanpa mengisolasi terhadap dunia anak yaitu alam.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian literatur mengenai nilai-nilai yang terkandung
dalam pembelajaran outbond dan kultur sekolah alam. Sumber data berasal dari literatur yaitu berita,
buku, dan jurnal yang terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian nilai-nilai karakter pada
outbound dan sekolah alam. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, menurut Bungin
(2015: 60) bahwa triangulasi sumber adalah penggalian kebenaran informasi dari berbagai sumber
informasi yang berbeda dengan cara dibandingkan. Sumber yang berasal dari buku, jurnal hasil penelitian
dibandingkan. Data literatur tersebut dikaji secara mendalam mengenai permasalahan yang telah
dirumuskan dengan dikritisi secara ilmiah untuk mendapatkan hasil yang sesuai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode pembelajaran outbound tidak semata hanya untuk menyampaikan materi atau ilmu yang
ingin disampaikan dari pengajar kepada siswanya. Banyaknya kegiatan yang dilakukan di dalamnya
sekolah alam yang terintegrasi dengan outbound memberikan banyak aspek di antaranya aspek jiwa
kepemimpinan, rasa percaya diri, solidaritas, serta pembinaan jasmani. Menurut Agung & Suharjono
(2007, 75-78) sekolah alam memberikan perhatian yang besar terhadap semua aspek salah satunya
pembinaan jasmani dan kesehatan siswa-siswanya. Sekolah alam bentuk pendidikan olahraga
dilaksanakan melalui penerapan outbound yang berdasarkan kondisi alam semesta. Outbound tidak hanya
membina fisik, melainkan sikap-sikap seperti kepemimpinan, keberanian, kekritisan berpikir,
kebersamaan. Tempat belajar di sekolah alam menghindari suasana yang pengap, sumpek, karena akan
meniimbulkan rasa jenuh, kurang bersemangat mengikuti pembelajaran, kurang memberi rasa nyaman.
Sekolah alam lebih bertumpu pada alam dan kehidupan komunitas sosial disekitarnya. Selain itu, konsep
sekolah berbasis alam dapat membuat siswa mengenal, memahami, dan mencintai lingkungan alam
sekitar. Proses pembelajaran tidak semata mengenalkan ilmu pengetahuan saja melainkan mampu
mengenal dan menghayati lingkungan alam. Potensi alam yang dibangun sekolah memberikan wadah
dalam mengeksplor pembelajaran outbound.
Sekolah alam akan menerapkan lebih banyak aktivitas berkelompok, yang dapat membangun
jiwa sosial terhadap sesama teman serta berlatih untuk berorganisasi. Hal trsebut juga merupakan salah
satu perbedaan sekolah alam terintegrasi dengan outbond dengan metode pembelajaran di dalam kelas.
Nikmah (2016) berpendapat bahwa sekolah alam yang terintegrasi dengan outbound, yang berada
langsung di alam dapat mengembangkan emosional dan intelektual siswa dengan mampu berbagi rasa/
pengalaman yang diperoleh.
Pada dasarnya sekolah alam mencoba mengajak siswa memaknai konsep fitrah, dimana sekolah
bukan lagi menjadi suatu beban, tetapi sebagai realitas dimana ilmu yang didapat nantinya bisa di
aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan daripada outbound itu sendiri adalah untuk
meningkatkan kebersamaan dan kekompakan tim. Selain mengembangkan kemampuan kreativitas dan
penilaian terhadap suatu perbedaan dalam sebuah kelompok juga memberikan kontribusi memupuk jiwa
kepemimpinan, kemandirian, keberanian, percaya diri, tanggungjawab dan empati yang merupakan nilai
dasar yang harus dimiliki setiap orang. Kegiatan outbound siswa juga dapat langsung merasakan berhasil
atau gagalnya suatu tugas. Menurut Rochmah (2012) dalam hasil penelitiannya bahwa outbound
memberikan konsep interaksi antar siswa dengan alam yang dilakukan di alam terbuka. Kegiatan
outbound anak berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan konsep interaksi anak dan alam.
Outbound bersifat petualangan yang berisi tantangan sebagai proses pembelajaran dalam bentuk
permainan, simulasi, diskusi, untuk media pembelajaran. Suasana yang kondusif dalam permainan
outbound dapat membentuk sikap, persepsi, dan cara berpikir membentuk jiwa kepemimpinan,
kebersamaan, keterbukaan, toleran, dan kepekaan dan mampu memberikan semangat, inisiatif, pola yang
ada di sekolah. Outbound dituntut kemandiriannya dalam mengatasi rasa takut, ketergantuangan pada
orang lain, belajar memimpin, dan belajar untuk mau dipimpin, serta percaya diri. Kegiatan outbound
tersebut siswa mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan komunikasi secara efektif,
manajemen konflik, kompetisi, manajemen resiko, dan pengambilan keputusan dalam bertindak. Siswa
mampu lebih empati dan sensitif dengan perasaan orang lain.
Hasil penelitian Ananda (2017)
dalam memberikan pembelajaran outbound mampu
memperlihatkan karakter yaitu percaya diri dengan hasil 8,25 poin, komunikasi efektif memeroleh 25
poin, kepemimpinan memeroleh 6,5 poin, kejujuran dan sportifitas dengan hasil 26,50 poin, pemecahan
masalah memeroleh 5,50 poin, pengembangan tim yaitu 5,75 poin, dan kerjasama tim memeroleh 6 poin.
Peningkatan yang terjadi secara keseluruhan sebesar 83,25 poin. Ditambahkan oleh Buckhori, dkk (2016)
dalam hasil penelitiannya tingkat kejujuran dan integritas siswa berada pada katagori sedang sebesar 72%
dan 28% lainnya masuk kategori rendah. Setelah meggunakan proses pembelajaran outbound
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memberikan peningkatan pada tingkat kejujuran dan integritasnya yaitu 6% kategori sedang, 72%
kategori tinggi, dan 22% mencapai kategori sangat tinggi. Kegiatan outbound melatih siswa untuk
mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada kemudian mambu memberikan pengembangan
karakternya. Kegiatan tersebut menjadi metode efektif dalam memberikan konsep sehingga membangun
karakter setiap indibidu yang akan tertanam dan menjadi pribadi yang lebih baik. Diperkuat juga menurut
Umar (2011) hasil penelitiannya menjelaskan beberapa sumbangan kegiatan outbound dalam
pembentukan karakter, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Hasil Peningkatan Karakter pada Pembelajaran Outbound
Variabel
Percaya Diri
Kepemimpinan
Mean Pre Test
41,35
41, 35
Mean Post Test
44, 35
42, 70
Mean Different
3,00
1, 35
Besarnya Sumbangan
7,25
3, 26

Kerjasama Tim
40,10
41, 95
1,85
4,61%

Kegiatan outbound dalam hasil penelitian Fadli (2014), juga mampu membantu meningkatkan
karakter baik dari intrapersonal maupun interpersonal dengan mengembangkan kreatifitas, bekerjasama,
komunikasi, dan kepemimpinan dengan menciptakan kegembiraan dan penuh motivasi. Kegiatan yang
menggunakan media permainan yang diajarkan pula filosofi permainan sebagai pembelajaran sosial dan
emosional dengan memberikan karakter kerjasama, saling menghargai, fairplay, keberanian, kejujuran.
Lebih banyaknya aktifitas pembelajaran langsung yang diberikan melalui permainan baik secara individu
maupun secara berkelompok dalam bekerjasama akan membuat siswa langsung dapat memberikan
analisa dan hasil dari aktifitas yang baru saja dilakukan. Metode outbound memberikan suatu gambaran
yang nyata dari inti aktifitas yang dilakukan. Hakim & Kumala (2016) hasil penelitiannya bahwa
outbound merupakan pemberian permainan dengan pengalaman secara langsung kepada anak. Kegiatan
outbound terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan seperti (1) penyusunan kebutuhan anak; (2)
penyusunan jenis aktivitas; (3) penyusunan urutan aktivitas. Kegiatan dilakukan dengan cara
berkelompok namun tetap dituntut kemandirian setiap anggotanya. Proses tersebut memberikan nilai-nilai
kebersamaan, kepercayaan, kemampuan memecahkan masalah, pendewasaan diri, kebersamaan,
leadership (kepemimpinan), melatih mental dan keberanian dalam mengembangkan sifat karakter. Tujuan
akhir kegiatan tersebut sebagai wadah penyempurnaan watak, membentuk kepribadian yang kuat, watak
yang baik dan sikap yang mulia. kegiatan outbound dituntut kemandiriannya dan mengatasi rasa takut,
ketergantungan, bahkan belajar memimpin. Kegiatan outbound yang dilakukan dengan melakukan
pengamatan, interprestasi, rekayasa, dan eksperimen dengan mengalami sendiri. Konsep pembelajaran
yang didesain untuk mendorong semangat melalui pendekatan pemecahan masalah. Anak merasa bahagia
bahkan membentuk memori baru yang indah dan membuat jiwa sehat. Selain itu, mereka mampu
memupuk sikap tanggung jawab, toleransi pada diri sendiri maupun masyarakat.
Salah satu hal penting dalam pembelajaran metode outbound adalah sarana dan fasilitas yang
diperlukan untuk menunjang kelancaran metode tersebut. Berbeda dengan metode di dalam kelas yang
biasanya menggunakan fasilitas buku sebagai sumber informasi utama. Sarana dan prasarana yang harus
dipersiapkan untuk pembelajaran metode outbound. Menurut Maryatun (2010) pada penelitiannya
outbound dibagi menjadi dua yaitu outbound low impact dengan memiliki resiko kecil dan penggunaan
alat dapat diperoleh dari lingkungan sekolah. Selain itu, outbound jenis high impact dengan memiliki
resiko lebih besar dan biasanya menggunakan alat-alat yang harus dibeli. Contoh outbound low impact
yaitu loncat jauh, ekor balin, jalan kepiting, estafet bendera, estafet tongkat, games ball, moving gandu,
papan keseimbangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis outbound high impact seperti flying fox,
landing net, army webb, burma bridge, dan lain-lain. Kegiatan yang telah dilakukan tersebut, berdasarkan
hasll penelitian yang dilakukan Maryatun outbound mampu meningkatkan rasa percaya diri, bekerja sama
dengan rekan satu kelompok, mandiri, meningkatkan kemampuan kreatif, belajar berkomunikasi, dan
pengembangan dengan beberapa perilaku.
Selain menyampaikan materi intelegenitas metode outbound juga mengajarkan tentang atitude dan
rasa terhadap sesama, selain itu mampu untuk lebih mengembangkan potensi yang ada pada diri anak,
memunculkan sikap-sikap positif yang mampu mengembangkan kepribadian anak menjadi lebih baik.
Yuliastia, dkk (2015) kegiatan bermain melalui outbound melatih kemampuan otot-otot kasar pada anak
dengan memberikan pengalaman melalui kelompok kecil ataupun kelompok besar. Kegiatan
berkelompok dapat mendidik anak dalam kekompakan dan secara tidak langsung mengurangi keinginan
anak untuk menang sendiri/ egois, menumbuhkan perasaan setia kawan dan saling menghargai yang
datang secara alami melalui konsep outbound. Hasil penelitiannya menyatakan kelebihan dalam
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outbound (1) siswa mampu berekspresi dengaan caranya sendiri dengan berinteraksi dengan lingkungan;
(2) memahami perasaan orang lain dengan adanya perbedaan; (3) membangkitkan motivasi dan semangat
dengan terlibat dalam setiap kegiatan; (4) lebih mandiri; (5) lebih empati dan sensitif terhadap perasaan
orang lain karena melalui kerjasama dalam tim; (6) menanamkan nilai-nilai positif/ karakter baik yang
terbentuk melalui kegiatan nyata dalam pengalaman hidup.
Berdasarkan kajian di atas, nilai-nilai karakter yang terkandung dalam outbound dan kesusuaian
dengan kultur sekolah alam dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 1. Nilai Karakter yang terbentuk melalui Pembelajaran Outbound dan Sekolah Alam
Nilai-Nilai Karakter yang
Sekolah Alam
Pembelajaran Outbound
terbentuk
1. Sekolah dengan konsep
1. Dilakukan di alam terbuka
1. Kepemimpinan
mengenal, memahami, dan
2. Bersifat petualangan dalam
2. Keberanian
mencintai lingkungan alam.
bentuk permainan, simulasi, 3. Kekritisan berpikir
2. Kegiatan bertumpu pada
diskusi secara langsung.
4. Kebersamaan
alam dan kehidupan
3. Kegiatan dibedakan dua
5. Toleransi
disekitar.
macam yaitu :
6. Kepekaan
3. Proses pembelajaran yang
a. Outbound low impact
7. Semangat
tidak hanya mengenalkan
(resiko kecil peralatan di 8. Inisiatif
ilmu pengetahuan saja
lingkungan sekitar
9. Kemandirian
melainkan juga memberikan
sekolah)
10. Percaya diri
pengalaman langsung.
b. Outbound High impact
11. Komunikatif
4. Suasana yang tidak pengap,
(resiko besar dan
12. Kejujuran dan sportifitas
sumpek.
peralatan membeli)
13. Kemampuan memecahkan
5. Tidak mengekang.
4. Di lakukan dalam kelompok
masalah
6. Pemberian kebebasan
kecil atau kelompok besar
14. Berani
bereksperimen, bereksplorasi
15. Tidak egois
tanpa dibatasi sekat-sekat
16. Setia kawan
dinding.
17. Menghargai sesama
Secara garis besar metode pembelajaran dengan outbound yang sesuai dengan konsep sekolah
alam, mampu mengembangkan kreativitas anak, memberikan pendidikan langsung, mampu melakukan
analisa serta mampu mengajarkan rasa empati terhadap sesama, dan membantu menciptakan karakter
anak yang lebih baik.
KESIMPULAN
Kegiatan outbound yang membutuhkan alam terbuka sangat sesuai dengan konsep sekolah alam
yang memiliki konsep lingkungan yang menyatu dengan alam. Sehingga, kegiatan outbound dapat
dilaksanakan, dikembangkan, dan dihayati di sekolah alam. Sekolah yang memberikan keteraturan dalam
pelaksanaan outbound. Penanaman karakter dilakukan secara sadar dan dilakukan secara terus menerus
yang tercermin di sekolah alam. Kegiatan outbound tidak hanya melatih fisik namun juga melatih ranah
kognitif dan afektif. Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam outbound, tidak hanya pada 1 nilai tetapi
mampu mengeksplorasi hingga 17 nilai karakter positif. Sehingga, sekolah dasar pada umumnya,
seharusnya merubah konsep pendidikan jasmani yang semula memfokuskan pada pelatihan fisik menjadi
sampai pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yaitu melalui outbound. Kegiatan outbound perlu
dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus sehingga menjadikan siswa memiliki karakter positif
yang bermakna pada dirinya. Selain itu, sekolah alam yang menjadi sekolah alternatif seharusnya tidak
hanya dipandang sebelah mata, melainkan konsep yang ada pada sekolah tersebut dapat diambil sisi
positifnya untuk mengembangkan nilai-nilai karakter pada sekolah umumnya.
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ABSTRAK
Tujuan artikel ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pendidikan karakter peduli sosial yang
dimiliki peserta didik melalui budaya sekolah. Jenis artikel ini merupakan artikel studi literatur dengan
metode yang digunakan adalah metode analisis dan sintesis. Literatur yang dianalisis dan disintesiskan
yaitu berupa artikel dan buku yang relevan. Berdasarkan artikel dan buku yang relevan diperoleh hasil
analisis dan sintesis yang menunjukkan bahwa melalui budaya sekoah dapat menanamkan,
mengembangkan atau meningkatkan karakter peduli sosial peserta didik. Peduli sosial adalah sikap dan
perbuatan yang harus ada dalam setiap diri manusia yang mampu mencerminkan kepedulian terhadap
orang lain maupun lingkungan masyarakat disekitarnya. Penanaman maupun peningkatan karakter ini
dapat dilakukan melalui berbagai cara dalam budaya sekolah, yang nantinya akan menjadi kegiatan
pembiasaan yang lama-kelamaan akan mampu membentuk karakter siswa yang peduli sosial.
Pembentukan karakter peduli sosial ini akan berjalan lancar jika dalam pelaksanaannya juga dapat
berjalan dengan baik.
Kata kunci: pendidikan karakter, karakter peduli sosial, budaya sekolah
PENDAHULUAN
Era disrupsi sedang melanda semua sistem atau tatanan manusia dalam berbagai bidang
kehidupan, seperti bisnis, pemerintahan, bahkan pendidikan. Pada era disrupsi ini manusia dituntut untuk
terus berkembang menjadi manusia yang berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Untuk bisa bertahan hidup
di era disrupsi ini, manusia harus bisa mengikuti segala tuntutannya, kalau tidak manusia akan
ketinggalan jaman karena di era disrupsi ini hanya ada dua pilihan yaitu mati atau berkembang.
Diperkirakan, sistem pendidikan tinggi Indonesia pun akan menghadapi perubahan disruptif,
menjungkirbalikkan sistem yang berlaku hingga akhirnya terjadi perubahan mendasar dalam keseluruhan
sistem pendidikan kita (Gardiner, dkk., 2017: 13). Oleh karena itu, diperlukan rencana yang matang dan
perbaikan serta penyempurnaan sistem pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat sekolah dasar hingga
perguruan tinggi.
Era disrupsi di bidang pendidikan menuntut guru dan sekolah agar bisa meciptakan dan
menghasilkan lulusan yang bisa menghadapi, bertahan, dan berkembang di era yang serba inovatif dan
kreatif ini. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku dunia pendidikan. Untuk menjawab
tantangan ini guru juga harus berinovasi dalam memberikan pengajaran. Selaku orang yang berhubungan
langsung dengan peserta didik, guru sebagai pendidik harus bisa membuat proses pembelajaran menjadi
lebih aktif dan menyenangkan. Guru dituntut untuk meninggalkan cara pembelajaran yang lama, dimana
peserta didik hanya menjadi pendengar pasif. Oleh karena itu, guru harus merubah cara
pembemlajarannya yang semula teacher centered menjadi student centered. Teaching centered learning
merupakan pendekatan yang dinilai memandang semua murid sama. Untuk beberapa kondisi kegiatan
TCL memang sudah cukup baik, akan tetapi ketika berhadapan dengan kondisi murid yang memiliki
beragam karakter yang berbeda-beda maka paradigma ini sudah tidak bijak diterapkan lagi (Antika, 2014:
252). Oleh karena itu, diperlukan student centered learning, karena selama proses pembelajaran guru
hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang dapat menstimulus peserta didiknya menjadi
peserta didik aktif dalam membentuk pengetahuannya melalui belajar mandiri bersama teman-temannya.
Belajar mandiri yang dilakukan peserta didik bisa berbentuk diskusi kelompok atau melakukan
eksperimen. Selain aktif dalam pembelajaran, peserta didik juga dituntut untuk bisa berpikir kritis
terhadap suatu permasalahan.
Jika dibandingkan suasana ruang kelas dahulu dan sekarang akan ada perbedaaannya yang begitu
mencolok. Kalau dulu ruang kelas hanya terdapat peralatan atau sarana prasana sekolah, tetapi berbeda

485

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

dengan ruang kelas yang sekarang dimana banyak karya-karya peserta didik yang terpajang sebagai
reward atas hasil karya peserta didik selama proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik akan
merasa dihargai karyanya dan akan termotivasi dalam melakukan pembelajaran serta suasana kelas pun
menjadi ceria tidak lagi membosankan.
Selain hal-hal diatas, dalam menghadapi era disrupsi ini pengembangan pendidikan dalam ruang
lingkup pendidikan karakter menjadi salah satu hal yang terpenting. Tidak dapat dipungkiri dengan
berubahnya jaman, maka akan berubah pula pola tingkah laku atau karakter manusia. Oleh karena itu,
perlu adanya pendidikan karakter peserta didik agar menjadi manusia yang bermatabat dan tidak menjadi
pribadi yang egois serta bertindak sewenang-wenang didalam kehidupannya. Samani dan Hariyanto
(2012: 43) menyatakan bahwa karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi
seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang
membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan
sehari-hari.
Pentingnya pendidikan karakter untuk ditanamkan kepada peserta didik sejak usia dini bukan
lagi sebuah kebutuhan melainkan sebuah keharusan yang harus dilakukan. Pendidikan karakter
merupakan suatu bentuk pengarahan dan bimbingan supaya seseorang mempunyai tingkah laku yang baik
sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan keberagaman (Fadlillah dan Khorida, 2014: 23). Namun dewasa
ini banyak generasi penerus yang semakin hari kualitas moralnya semakin menurun. Menurunnya kualias
moral ini ditandai dengan semakin banyaknya peserta didik yang tidak lagi memiliki rasa hormat dengan
guru selaku pendidik dan orang tua peserta didik ketika di sekolah. Contohnya kasus peserta didikyang
memukul gurunya ketika dinasehati hingga menyebabkan guru tersebut meninggal. Kasus ini dapat
terjadi karena efek dari sosial media dan tontonan televisi yang mengandung unsur kekerasan yang sering
ditonton anak serta kurangnya penanaman pendidikan karakter dalam diri siswa. Hal ini membuktikan
kalau di era disrupsi ini jika tidak diimbangi penanaman nilai-nilai dalam pendidikan karakter dengan
kuat maka moral peserta didik akan rusak dan kehidupan masyarakat Indonesia khususnya akan menjadi
kacau balau.
Ada beberapa alasan mengapa pendidikan karakter ini menjadi sangat penting, sesuai pendapat
dari Lickona (dalam Daryanto dan Darmiatun, 2013: 64-65) ada tujuh alasan yang mendasari pendidikan
karakter ini perlu diterapkan diantaranya yaitu, (1) merupakan cara terbaik untuk menjamin anak-anak
(siswa) memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya; (2) merupakan cara untuk meningkatkan
prestasi akademik; (3) sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya di tempat
lain; (4) mempersiapkan peserta didikuntuk menghormati pihak atau orang lain dan dapat hidup dalam
masyarakat yang beragam; (5) berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral sosial;
(6) merupakan persiapan terbaik menyongsong perilaku di tempat kerja; (7) mengajarkan nilai-nilai
budaya merupakan bagian dari kerja peradapan.
Dalam pendidikan karakter terdapat beberapa nilai yang membentuknya. Menurut Fadlillah dan
Khorida (2014: 40-41) nilai-nilai dalam pendidikan karakter tersebut terdiri dari religius, jujur, toleransi,
disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air,
menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatf, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkunan, peduli
sosial, dan tanggung jawab. Untuk menanamkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter tersebut kepada
peserta didik dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya yaitu dengan melalui budaya sekolah.
Melalui budaya sekolah diharapkan peserta didik akan terbiasa dan tertanam di dalam dirinya perilakuperilaku yang baik sehingga akan membentuk karakter berbudi luhur dan yang sesuai dengan kebutuhan
bangsa serta masyarakat Indonesia.
Sebenaranya semua nilai-nilai dalam pendidikan karakter dibutuhkan di era disrupsi ini, namun
penulis hanya akan mengambil nilai peduli sosial saja sebagai obyek yang akan ditelaah atau dianalisis.
Setiap manusia pasti memiliki rasa peduli sosial seperti berupa simpati maupun empati terhadap orang
lain dan lingkungan sekitarnya, baik rendah maupun tinggi. Jika rasa peduli sosial ini tidak ditanamkan
kepada peserta didik sejak dini maka kelak dewasa peserta didik akan memiliki rasa peduli sosial yang
rendah. Karena tinggi rendahnya rasa peduli sosial manusia tergantung bagaimana penanaman nilai-nilai
peduli sosial manusia sewaktu masih kecil atau anak-anak. Oleh karena itu, melihat betapa pentingnya
pendidikan karakter untuk ditanamkan kepada peserta didik sejak dini terutama di era disrupsi ini maka
penulis tertarik untuk membahas tentang peningkatan nilai peduli sosial dalam pendidikan karakter
melalui budaya sekolah.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam artikel ini ialah analisis dan sintesis. Analisis didefinisikan
sebagai suatu metode yang prosedurnya memecah suatu substansi menjadi bagian-bagian atau komponen-

486

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

komponen. Sedangkan sintesis yaitu menggabungkan elemen-elemen atau komponen-komponen yang
terpisah menjadi suatu kesatuan yang koheren (Rachmat, dkk., 2011: 22). Literatur yang digunakan untuk
artikel ini yaitu berupa artikel jurnal dan buku-buku yang relevan. Artikel-artikel yang relevan tersebut
dicari dan diambil dari artikel jurnal nasional dan internasional. Analisis dan sintesis literatur dalam
penulisan artikel ini dilakukan terhadap literatur yang relevan tentang karakter peduli sosial dan cara
menanamkan maupun meningkatkan pendidikan karakter peduli sosial melalui budaya sekolah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil artikel relevan yang telah dianalisis sehingga dapat ditemukan bahwa karakter
peduli sosial dapat ditingkatkan atau dikembangkan melalui budaya sekolah. Peningkatan ini dapat
dilakukan melalui berbagai cara dalam budaya sekolah yang akan menjadi kegiatan pembiasaan yang
akan lama-kelamaan akan mampu membentuk karakter peserta didik yang peduli sosial. Pembentukan
karakter peduli sosial ini akan berjalan lancar jika dalam pelaksanaannya juga dapat berjalan dengan baik.
Pendidikan karakter merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh para personil sekolah,
bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota masyarakat untuk membantu anakanak dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berpendirian, dan tanggung jawab (Daryanto
dan Darmiatun, 2013: 64). Dalam pendidikan karakter terdapat beberapa nilai yang terkandung, salah
satunya yaitu peduli sosial. Untuk mengimplementasikan sekaligus meningkatkan karakter peduli sosial
peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya ialah dengan kegiatan pembiasaan
melalui budaya sekolah.
Karakter Peduli Sosial
Gaffar (dalam Kesuma, dkk., 2012: 5) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah
proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang
sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. Lalu menurut Screnco (dalam Wiyani, 2013:
27) pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh dengan cara, ciri kepribadian
positif dikembangkan, didorong, dan dibedayakan melalui keteladanan, kajian, serta praktik emulasi.
Sementara itu menurut Cheung dan Lee (2010: 256) pendidikan karakter menekankan
pengembangan karakter moral siswa secara keseluruhan, lebih dari pengembangan kognitif dalam
pandangan moral. Oleh karena itu pendidikan karakter ialah hasil pengembangan emosi dan nilai-nilai
siswa dalam cara yang kompeten secara moral dan sosial. Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental
atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus, yang menjadi
pendorong dan penggerak, serta membedakannya dengan individu lain. Seseorang dapat dikatakan
berkarakter, jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat, serta
digunakan sebagai moral dalam kehidupannya (Wiyani, 2013: 25).
Selain itu, pendidikan karakter bukan sekedar pengetahuan saja, melainkan harus dilanjutkan
dengan upaya menumbuhkan rasa mencintai perilaku yang baik dan dilakukan setiap hari sebagai
pembiasaan. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai
dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih untuk melakukan kebaikan tersebut. Dalam kegiatan ini
sekolah dapat mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah
dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat (Ningsih, 2017: 129).
Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat dinyatakan bahwa pendidikan karakter adalah
upaya-upaya dalam menanamkan dan mengembangkan moral dan perilaku peserta didik dengan
pendidikan di dalam kelas maupun dengan pembiasaan, keteladanan atau melakukan praktek secara
langsung, yang diharapkan peserta didik dapat menyerap nilai-nilai yang ada dalam pendidikan karakter
sehingga bisa membedakan yang benar dan yang salah serta membentuk kepribadian peserta didik
menjadi pribadi yang berkarakter.
Meskipun pendidikan karakter ini identik dengan pendidikan moral dan perilaku, namun
didalamnya terkandung nilai-nilai yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan kegiatan
pembiasaan dalam penerapannya. Menurut Daryanto dan Darmiatun (2013: 47) nilai-nilai yang terdapat
dalam pendidikan karakter, yaitu (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6)
Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa ingin tahu, (10) Semangat kebangsaan, (11) Cinta tanah air,
(12) Menghargai prestasi, (13) Bersahabat/komuniktif, (14) Cinta damai, sikap, perkataan, dan tindakan,
(15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli sosil, (18) Tanggung jawab. Meskipun
jumlah nilai karakter ada delapan belas dan harus diterapkan di setiap pendidikan di sekolah, namun
dalam implementasinya tetap sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing sekolah. Karena setiap
sekolah mempunyai kondisi yang berbeda-beda, untuk itu nilai karakter yang mana saja yang diambil
untuk menjadi nilai karakter yang prioritas tergantung oleh sekolah tersebut.
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Pada artikel ini, nilai karakter yang akan dibahas dan dikaji penulis tidak semua nilai yang ada
dalam pendidikan karakter. Penulis hanya akan mengambil nilai karakter peduli sosial. Menurut Fadlillah
dan Khorida (2014: 204) peduli yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada
orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Seorang anak tidak akan terlepas dari masyarakat dan
bantuan orang lain. Oleh karenanya, anak harus dibiasakan bersikap sosial yang mencerminkan
kepedulian terhadap orang lain. Kepedulian sosial adalah minat atau ketertarikan untuk membantu orang
lain. Apabila melihat orang-orang korban bencana atau menderita, secara langsung maupun di televisi,
kemudian orang mengatakan ―kasihan‖, itu sesungguhnya belum menyentuh esensi kepedulian sosial
apabila tidak diikuti dengan sebuah tindakan (Soenarko dan Mujiwati, 2015: 36).
Sementara itu, menurut Setiawan, dkk. (2017: 89) kepedulian sosial adalah suatu nilai penting
yang harus dimiliki seseorang karena terkait dengan nilai kejujuran, kasih sayang, kerendahan hati,
keramahan, kebaikan dan lain sebagainya.
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut jika disintesiskan, maka dapat dikatakan bahwa karakter
peduli sosial adalah sikap dan perbuatan yang harus ada dalam setiap diri manusia yang mampu
mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun lingkungan masyarakat disekitarnya.
Implementasi Karakter Peduli Sosial Melalui Budaya Sekolah
Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan karakter melalui budaya sekolah mencakup semua
kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi, dan office boy,
ketika beromunikasi dengan peserta didik dan menggunakan fasilitas sekolah. Budaya sekolah adalah
suasana kehidupan sekolah tempat antar-anggota masyarakat saling berinteraksi (Wiyani, 2013: 220).
Interaksi yang terjadi tersebut tidak terlepas dari berbagai norma dan etika yang berlaku. Nilai dalam
pendidikan karakter khususnya nilai peduli sosial dapat meningkat melalui budaya sekolah karena budaya
sekolah merupakan salah satu aspek yang paling mempunyai pengaruh bagi perkembangan karakter
peserta didik. Hal ini dikarenakan oleh suasana pembelajaran di dalam kelas dan di lingkungan sekolah
yang mampu menciptakan suasana yang membuat peserta didik mampu untuk mengembangkan atau
meningkatkan nilai karakter seperti yang terdapat dalam pendidikan karakter.
Menurut Albertus (2012: 125) kultur sekolah merupakan sebuah pola perilaku dan cara bertindak
yang telah terbentuk secara otomatis menjadi bagian yang hidup dalam sebuah komunitas pendidikan.
Dasar pola perilaku dan cara bertindak tersebut adalah norma sosial, peraturan sekolah, dan kebijakan
pendidikan di tingkat lokal. Alasan mengapa norma, peraturan, dan kebijakan tersebut diambil di tingkat
lokal, karena Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah yang membebaskan masing-masing sekolah
membuat peraturan dan kebijakan tersendiri sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah mereka, namun
walau diberi kebebasan dalam menentukan sendiri peraturan dan kebijakan sekolah tetap harus mematuhi
rambu-rambu pendidikan yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu menurut Ningsih (2017: 130) menyatakan bahwa budaya sekolah adalah
sekumpulan nilai yang melandasai perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang
dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, peserta didik dan masyarakat sekitar
sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah dimasyarakat luas.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat dinyatatakan bahwa budaya sekolah adalah
suasana sekolah yang mencerminkan perilaku warga sekolah yang dilandasi oleh nilai, norma, dan etika
yang berlaku di lingkungan sekolah. Pengembangan budaya sekolah berbasis pendidikan karakter dapat
terbentuk kalau semua pihak yang terlibat dalam pendidikan mau saling bekerja sama dengan bersikap
terbuka atau demokratis. Proses yang efektif untuk membangun budaya sekolah adalah dengan
melibatkan dan mengajak semua pihak atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberikan
komitmennya (Daryanto dan Darmiatun, 2013: 27). Selain mempengaruhi karakter peserta didik budaya
sekolah sebenarnya juga dapat mempengaruhi prestasi akademik peserta didik. Wiyani (2013: 219)
menyatakan jika peserta didik memiliki karakter yang baik, akan berpengaruh langsung terhadap prestasi
akademik yang tinggi. Oleh karena itu, langkah pertama dalam mengaplikasikan pendidikan karakter di
sekolah adalah menciptakan suasana sekolah yang berkarakter yang akan membantu transformasi
pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan menjadi warga sekolah yang berkarakter.
Manfaat dari pengembangan budaya sekolah, diantaranya adalah: (1) menjamin kualitas kerja
yang lebih baik, (2) dapat membuka seluruh jaringan komunikasi kerja yang lebih baik dari segala jenis
baik komunikasi vertical maupun horizontal, (3) lebih bersifat terbuka dan transparansi, (4) menciptakan
kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi, kesalahan akan segera dapat diperbaiki, (5)
meningkatkan solidaritas dan rasa kebersamaan, (6) dapat beradaptasi dengan baik terhadap
perkembangan IPTEK (Ningsih, 2017: 130).
Karakter peduli sosial dalam pendidikan karakter menjadi salah satu hal yang sangat penting
untuk ditingkatkan. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan
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pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Misalnya jika seseorang tidak mempunyai sikap peduli
terhadap orang lain maka orang lain juga tidak akan peduli padanya. Menurut Masrukhan (2016: 818)
pengembangan ataupun peningkatan karakter peduli sosial melalui budaya sekolah dapat dilakukan
dengan berbagai cara diantaranya yaitu:
1) memfasilitasi kegiatan bersifat sosial,
2) melakukan aksi sosial,
3) menyediakan fasilitas untuk menyumbang,
4) berempati kepada sesama teman kelas,
5) membangun kerukunan warga kelas,
6) membagi makanan dengan teman,
7) berterimakasih kepada petugas kebersihan sekolah,
8) meminjamkan alat kepada teman yang tidak membawa atau tidak punya,
9) mengumpulkan uang dan barang untuk korban bencana alam,
10) mengunjungi rumah yatim dan orang jompo,
11) menghormati petugas-petugas sekolah,
12) membantu teman yang sedang memerlukan bantuan.
Selain itu, menurut Fadlillah dan Khorida (2014: 204) untuk menanamkan karakter peduli sosial
pada peserta didik dapat dilakukan dengan mengajak anak-anak ke panti asuhan guna melihat keadaan
anak-anak panti, sekaligus berbagi terhadap mereka. Pengalaman secara langsung seperti ini akan jauh
lebih efektif dibandingkan hanya di dalam kelas saja. Melalui cara ini peserta didik akan mampu
merasakan langsung keadaan anak-anak yang ada di panti asuhan, sehingga akan mendorong peserta
didik untuk lebih bersyukur dan meningkatkan sikap peduli sosial mereka.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat dikemukakan bahwa untuk menanamkan dan
mengembangkan pendidikan karakter peduli sosial melalui budaya sekolah dapat dilakukan dengan
berbagai cara yaitu, (1) sekolah harus memberikan fasilitas bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan
sosial, (2) rutin melakukan kegiatan sosial misalnya dengan berinfak setiap hari jumat untuk diberikan
kepada rumah yatim piatu, panti jompo, atau pembangunan masjid, (3) membangun kerukunan warga
kelas dan sekolah, (4) membagi makanan dengan teman, (5) berterima kasih kepada petugas kebersihan
sekolah, (6) meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak punya, (7) menjenguk teman yang sedang
sakit atau terkena musibah, (8) memberikan sumbangan seperti uang atau pakaian kepada korban bencana
alam, (9) menghormati guru maupun petugas sekolah yang lain, (10) membantu teman yang sedang
memerlukan bantuan, (11) mengajak peserta didik untuk mengunjungi panti asuhan atau panti jompo.
Jika peserta didik mendapatkan pengalaman langsung dalam kegiatan sosial maka akan lebih mudah
dalam menanamkan karakter peduli sosial ke dalam diri peserta didik, dibandingkan dengan hanya
memberikan teori di dalam kelas.
KESIMPULAN
Pendidikan karakter adalah upaya-upaya dalam menanamkan dan mengembangkan moral dan
perilaku peserta didik dengan pendidikan di dalam kelas maupun dengan pembiasaan, keteladanan atau
melakukan praktek secara langsung, yang diharapkan peserta didik dapat menyerap nilai-nilai yang ada
dalam pendidikan karakter sehingga bisa membedakan yang benar dan yang salah serta membentuk
kepribadian peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter. Dalam pendidikan karakter terdapat beberapa
nilai karakter, salah satunya ialah karakter peduli sosial. Karakter peduli sosial adalah sikap dan
perbuatan yang harus ada dalam setiap diri manusia yang mampu mencerminkan kepedulian terhadap
orang lain maupun lingkungan masyarakat disekitarnya.
Dalam pelaksanaan pendidikan karakter peduli sosial dapat dilakukan melalui berberapa cara
salah satunya yaitu melalui budaya sekolah. Untuk menanamkan dan mengembangkan pendidikan
karakter peduli sosial melalui budaya sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu, (1) sekolah
harus memberikan fasilitas bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan sosial, (2) rutin melakukan
kegiatan sosial misalnya dengan berinfak setiap hari jumat untuk diberikan kepada rumah yatim piatu,
panti jompo, atau pembangunan masjid, (3) membangun kerukunan warga kelas dan sekolah, (4)
membagi makanan dengan teman, (5) berterima kasih kepada petugas kebersihan sekolah, (6)
meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak punya, (7) menjenguk teman yang sedang sakit atau
terkena musibah, (8) memberikan sumbangan seperti uang atau pakaian kepada korban bencana alam, (9)
menghormati guru maupun petugas sekolah yang lain, (10) membantu teman yang sedang memerlukan
bantuan, (11) mengajak peserta didik untuk mengunjungi panti asuhan atau panti jompo. Jika peserta
didik mendapatkan pengalaman langsung dalam kegiatan sosial maka akan lebih mudah dalam
menanamkan karakter peduli sosial ke dalam diri peserta didik, dibandingkan dengan hanya memberikan
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teori di dalam kelas. Dengan demikian, karakter peduli sosial dapat ditingkatkan atau dikembangkan
melalui berbagai cara dalam budaya sekolah yang akan menjadi kegiatan pembiasaan yang akan lamakelamaan akan mampu membentuk karakter peserta didik yang peduli sosial. Pembentukan karakter
peduli sosial ini akan berjalan lancar jika dalam pelaksanaannya juga dapat berjalan dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA
Albertus, D, K. 2012. Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Antika, R. R. 2014. ―Proses Pembelajaran Berbasis Student Centered Learning‖. BioKultur, Vol. III, 1,
241-263.
Cheung, C. K. dan Lee, T. Y. 2010. ―Improving Social Competence Through Character Education‖.
Evaluation and Program Planning, 33, 255–263.
Daryanto dan Darmiatun, S. 2013. Implementasi Pendidikan Karakter Di Indonesia. Yogyakarta:
Penerbit Gava Media.
Fadlillah, M. dan Khorida, L. M. 2014. Pendidikan Karakter Anak Usia Dini: Konsep & Aplikasinya
dalam PAUD. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Gardiner, dkk. 2017. Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia. Jakarta:
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Kesuma, D., dkk. 2012. Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Masrukhan, A. 2016. ―Pelaksanaan Pendidikan Karakter Peduli Sosial Di Sd Negeri Kotagede 5
Yogyakarta‖. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Edisi 29, Tahun ke-5.
Ningsih, S. W. S. 2017. Implementasi Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran IPS. Prosiding Seminar
Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan . Vol. 1, No. 1 2017, 128-132.
Rachmat, A., dkk. 2011. Filsafat Ilmu Lanjutan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Samani, M dan Hariyanto. 2012. Konsep dan Model Pendidikan Karakter. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Setiawan, dkk. 2017. ―Penerapan Model Analisis Dilema Moral Terhadap Sikap Peduli Sosial Siswa Pada
Kompetensi Dasar Menampilkan Sikap Positif Berpancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat‖.
Jurnal Penelitian Pendidikan, Paedagogia, Vol. 20, No. 1, Februari, 2017, 88-10.
Soenarko, B. dan Mujiwati, E. S. 2015. ―Peningkatan Nilai Kepedulian Sosial Melalui Modifikasi Model
Pembelajaran Konsiderasi Pada Mahasiswa Tingkat I Program Studi PGSD FKIP Universitas
Nusantara PGRI Kediri‖. Efektor, Jurnal Nomor 26, April Tahun 2015.
Wiyani, N. A. 2013. Konsep, Praktik, & Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di SD. Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media.

490

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

INTERNALISASI NILAI-NILAI MULTIKULTURAL DALAM MENUMBUHKAN SIKAP
TOLERANSI DALAM KEBHINEKAAN
(Dessy Nur Maulina, St. Y. Slamet, Mintasih)
Dessy Nur Maulina
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
dessynurm@gmail.com
St. Y. Slamet
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
slametsty@yahoo.co.id
Mintasih Indriayu
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
mientasihindriayu@yahoo.com

ABSTRAK
Internalisasi nilai multikultural merupakan upaya untuk mengenalkan keragaman sebagai milik bersama
sehingga tumbuh sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Internalisasi nilai-nilai multikultural
dapat menjadi solusi untuk mewujudkan toleransi dalam kebhinekaan. Pendekatan yang bisa
dikembangkan untuk integrasi nilai multikultur adalah pendekatan kontibutif, aditif, tranformatif, aksi
sosial. Guru mengajarkan nilai toleransi, saling menghargai, menghormati dan silaturahmi. Internalisasi
nilai-nilai multikultural siswa dapat tumbuh menjadi makhluk sosial yang toleran yang dapat beradaptasi
dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.
Kata Kunci: Multikultural, Toleransi, Kebhinekaan
PENDAHULUAN
Indonesia dengan memiliki ribuan pulau memiliki banyak keragaman, baik dari segi keragaman
agama, suku, etnis, bahasa, dan keragaman kebudayaan. Bhineka Tunggal Ika merupakan simbol dari
bangsa Indonesia yang tujuannya membangkitkan jiwa persatuan dan kesatuan rakyat. Bhineka tunggal
ika mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ini mengandung arti bahwa dari berbagai
keragaman yang ada di Indonesia merupakan satu kesatuan.
Keanekaragaman yang ada di Indonesia merupakan anugrah dari TuhanYang Maha Esa. Disisi
lain, keragaman tersebut juga memiliki titik-titik rawan konflik misalnya berdasarkan keragaman agama,
kedaerahan dan gender (sara) dapat dapat timbul munculnya konflik. Banyak konflik yang terjadi
sekarang ini, misalnya kejadian seorang Gubernur di Jakarta yang di anggap menebar kebencian dengan
statement yang menyinggung agama Islam, pembacaan puisi oleh seorang putri proklamator yang
dianggap juga menebar kebencian antara umat beragama, dan banyak kejadian-kejadian lainnya yang
berbau sara. Selain itu, masuknya paham-paham radikal yang dapat memecah belah bangsa Indonesia
tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pengetahuan, penilaian, sikap dan perilaku yang menunjang
tercapainya ke Bhineka Tunggal Ika itu perlu dikembangkan sehingga menjadi milik keseluruhan warga
Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan pendidikan yang berorientasi multikultural, karena tanpa itu
mustahil dapat terciptanya masyarakat yang berjiwa dan berperilaku multikultural yang tentunya memiliki
sikap toleransi untuk menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
Pendidikan merupakan lembaga yang paling strategis dalam pembentukan sikap kepada peserta
didik. Dalam praktik pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak telah banyak dilakukan pendidikan yang
menerapkan prinsip multikultural. Misalnya pada acara-acara hari besar tertentu seperti karnaval, mereka
diminta untuk memakai pakaian adat dan bentuk keragaman yang lain yang mencerminkan keragaman
yang ada di Indonesia. Di sekolah lanjutan atas, dalam ilmu-ilmu sosial khususnya antropologi, dipelajari
lebih luas dan mendalam berbagai budaya dan pola kehidupan yang merupakan ciri khas budaya daerah.
Memang betul bahwa pendidikan multikultural itu belum dimuat secara khusus dalam dokumen
pendidikan, misalnya dalam Undang-Undang Sisdiknas seperti yang pernah diharapkan Tilaar (2004).
Tilaar mengusulkan agar pendidikan multikultural itu secara eksplisit dimuat dalam pasal tentang tujuan
pendidikan nasional. Namun, yang kita khawatirkan sekarang adalah jangan sampai peserta didik hanya
mengenal multikulturalisme deskriptif (ada pengakuan kesetaraan atau kesamaan derajat) tapi tidak
sampai kepada multikulturalisme normatif (ada niatan untuk bersatu).
Sebagai acuan di beberapa bangsa yang maju telah memiliki progam pendidikan multikultural
yang teratur seperti Australia, Inggris, Kanada dan Jerman. Pada prinsipnya, pendidikan di Negara
tersebut mampu ditanamkan dan dikembangkan adalah prinsip-prinsip hidup demokratis, toleran dan
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multikulturalisme normatif. Pengembangan ketiga hal itulah sebaiknya yang menjadi tujuan pendidikan
multikultural.
METODE
Metode penelitian yang digunakan peneliti dengan menggunakan metode kualitatif diskriptif. Adapun
pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka.
PEMBAHASAN
Internalisasi Nilai Multikultural
Menurut Juliati (2014) menjelaskan bahwa internalisasi adalah pengaturan ke dalam pemikiran
atau kepribadian, perbuatan nilai-nilai, patokan-patokan ide, atau praktik-praktik dari orang-orang lain
menjadi bagian diri sendiri. Dapat dikatakan internalisasi nilai merupakan penghayatan terhadap suatu
ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai
yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.
Fraenkel (1977) dalam Muchson & Samsuri (2013) mengatakan tentang nilai sebagai berikut.
―A value is an idea concept about what someone thinks is important in life. When a person values
something, he or she deems it worthwhile worth having, warth doing, or worth trying to obtain‖.
Watson (2004) menjelaskan multikulturalism di kalangan orang cendekiawan dianggap sebagai
kebijaksanaan untuk mencapai tatanan masyarakat di mana warga yang berasal dari berlain-lain agama,
suku, adat, atau kebudayaan dapat hidup bersama-sama dan membaur dalam pergaulan sehari-hari dengan
damai dan sejahtera tanpa mengorbankan ciri-ciri khasnya masing-masing. Azra menyatakan bahwa
multikulturalisme adalah landasan budaya yang terkait dengan pencapaian civility (keadaban), yang amat
esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban, dan keadaan yang demokratis.
Mahfud (2009) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai
kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup
tiga hal jenis transformasi, yakni: 1) transformasi diri; 2) transformasi sekolah dan proses belajar
mengajar, dan 3) transformasi masyarakat.
Sehingga internalisasi nilai multikultural dapat di artikan sebagai penghayatan dari suatu yang
nilai keberagaman agama, suku, adat atau kebudayaan yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan benegara.internalisasi nilai multikultural dapat diwujudkan melalui pendidikan
multikultural.
Toreransi
Toleransi dalam kehidupan bernegara sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik
yang kondusif. Selain itu, toleransi juga bisa mempersatukan bangsa Indonesia yang beranekaragam.
Makna dari toleransi adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpikir dan berperilaku tidak
sesuai dengan yang kita lakukan tanpa adanya tekanan maupun gangguan. Toleransi juga berarti
menghargai perbedaan, dan menciptakan keadilan tanpa memandang latar belakang suku, bangsa, agama,
dan adat istiadat. Melalui pendidikan multikultural, masyarakat diharapkan dapat menghargai perbedaan
satu sama lain. Perbedaan tidak dijadikan alasan untuk berselisih, karena jati diri sebagai bangsa
Indonesia yang akan menjadi identitas utama setiap individu.
Internalisasi Nilai Multikultural dalam Menumbuhkembangkan Sikap Toleransi
Pendidikan dengan melakukan internalisasi nilai multikultural dapat mewujudkan terciptanya
toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang toleransi antarkeragaman akan menciptakan
stabilitas politik yang kondusif. Dengan toleransi dapat mempersatukan bangsa Indonesia dengan
keberagaman. Makna dari toleransi adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpikir dan
berperilaku tidak sesuai dengan yang kita lakukan tanpa adanya tekanan dari manapun. Toleransi dapat
diartikan sebagai sikap menghargai perbedaan, dan menciptakan keadilan tanpa memandang latar
belakang suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Melalui pendidikan multikultural diharapkan masyarakat
dapat menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan tidak dijadikan sebagai alasan untuk
berselisih, karena jati diri sebagai bangsa Indonesia yang akan menjadi identitas utama setiap individu.
Menurut Ibrahim (2013) menjelaskan bahwa
pendidikan multikultural merupakan
pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas. Pendidikan
multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan
pada prinsip-prinsip persamaan (equality), saling menghormati dan menerima serta memahami dan
adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Nasikun (2005) berdasarkan system klarifikasi
Robinson menjelaskan bahwa ada perspektif multikulturalisme di dalam pendidikan: 1) perspektif
―cultural assimilation‖; 2) perspektif ―cultural pluralis‖; dan 3) perspektif ―cultural synthesis‖.
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Yang pertama, merupakan suatu model transisi di dalam sistem pendidikan yang
menunjukkan proses asimilasi anak atau subjek didik dari berbagai kebudayaan atau
masyarakat sub nasional ke dalam suatu ‖core society‖. Yang kedua, suatu sistem
pendidikan yang menekankan pada pentingnya hak bagi semua kebudayaan dan
masyarakat sub nasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kutlural masing-masing.
Yang ketiga merupakan sintesis dari perspektif asimilasionis dan pluralis, yang menekankan pentingnya
proses terjadinya eklektisisme dan sintesis di dalam diri anak atau subyek didik dan masyarakat, dan
terjadinya perubahan di dalam berbagai kebudayaan dan masyarakat sub nasional.
Nasikun menjelaskan bahwa bangsa Indonesia yang sangat majemuk diperlukan aplikasi plilihan
perspektif pendidikan yang ketiga yaitu perspektif ―cultural synthesis‖. Perspektif pendidikan yang
demikian dapat memberikan peran dalam pendidikan multikultural sebagai instrument pengembangan
eklektasisme dan sintesis beragam kebudayaan pada individu, masyarakat, dan bagi promosi terbentuknya
suatu ―melting pot‖ dari keberagaman kebudayaan.
Pendidikan yang berbasis kebhinekaan yang ada di Indonesia dirasa sangat kurang. Pada
umumnya sebagian besar pendidikan yang ada di Indonesia terutama yang menyangkut kebudayaan dan
kepercayaan yang bersifat dogmatis yang anti kritik, sehingga memunculkan persepsi bahwa hanya aliran
atau kelompoknya yang benar sedangkan paham yang berbeda akan di anggap sebagai penyesatan.
Pendidikan multikultural hanya sebatas pemahaman abstrak belum menyentuh penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari, sehingga terciptanya masyarakat yang intoleran yang berdampak pada kurangnya
toleransi dalam kehidupan bernegara.
Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini banyak kita temui peristiwa
pelanggaran, salah satunya adalah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Hal
ini menunjukkan bahwa di Indonesia belum bisa menjadi Negara yang aman dalam hal kerukunan.
Sekarang ini semakin diperparah dikarenakan dalam kehidupan bernegara sikap intoleran mulai tumbuh
dan berkembangan dengan ditumpangi oleh kepentingan berpolitik. Hal ini terbukti dengan banyaknya
peristiwa pembubaran organisasi umat agama tertentu. Pembakaran pemukiman penduduk yang berbeda
pandangan sering juga terjadi. Ada lagi munculnya peristiwa tokoh-tokoh yang mengkafirkan atau
menganggap sesat kelompok yang tidak sepaham. Peristiwa semacam ini adalah akibat adanya sikap
intoleran dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Merujuk apa yang dikemukakan Parekh (1997), multikulturalisme meliputi tiga hal. Pertama,
multikulturalisme berkenaan dengan budaya; kedua, merujuk pada keragaman yang ada; dan ketiga,
berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman tersebut. Melalui pendidikan
multikultural, masyarakat terutama anak-anak harus diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan dari
sudut pandang manapun, diajak untuk aktif dalam mendiskusikan atau mengkritisi permasalahan, serta
mencoba menginterpretasikan menurut yang ia pahami. Logika berpikir kreatif anak akan berpengaruh
terhadap perilaku sosial. Anak-anak yang terbiasa dihadapkan pada suatu jawaban benar setiap
menjumpai persoalan, mereka cenderung fanatik dan eksklusif. Tumbuh pola pikir dan sikap ―hitam
putih‖: pemikiranku benar, yang lain salah. Sebaliknya, mereka yang terbiasa dengan berbagai ide dan
kemungkinan alternatif jawaban terhadap setiap persoalan, mereka cenderung toleran dan terbuka. Pola
pikir dan perilaku kedualah yang kita butuhkan untuk kemajuan bangsa yang majemuk ini. Dengan bekal
pola pikir kreatif, anak didik tidak hanya punya keterampilan melihat multiperspektif untuk menjaga
persatuan dalam keragaman, tapi juga mampu menghadapi dunia yang makin rumit.
Pendidikan di Indonesia dibutuhkan sebuah kurikulum yang menekankan muatan materi
pendidikan multikultural, khususnya di sekolah dasar karena usia anak-anak akan lebih mudah melekat di
dalam pemikirannya. Usia anak-anak merupakan masa yang paling produktif untuk membekali ilmu
pengetahuan, karena usia ini di katakan sebagai masa Emas. Pendidikan multikultural dapat di
internalisasikan nilai-nilai multikultural pada saat pembelajaran. Melalui proses pembelajaran seorang
guru dapat melakukan internalisasi nilai multikultural dengan memperkenalkan berbagai macam
kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain itu anak juga diberikan pengetahuan tentang kepercayaan
beragama yang mencerminkan pengamalan nilai Pancasila. Guru juga dapat memberikan pengetahuan
tentang pentingnya menjaga keharmonisan antar umat beragama. Serta membentuk paradigma bahwa
setiap individu berhak memeluk kepercayaan apapun karena hal tersebut telah dilindungi oleh UUD 1945.
Penelitian yang dilakukan oleh Jati (2014) menjelaskan bahwa model pembelajaran multikultural
merupakan pola pembelajaran untuk mengajak siswa menghargai berbagai perbedaan yang ada
disekitarnya. Model ini cocok diterapkan di Indonesia dengan beragam ras, suku, agama, bahasa, dan
budaya yang berbeda. Siswa belajar bagaimana multikulturalisme perlu di bangun dalam pendidikan
untuk membangun kohesivitas dan relasi antarsesama.
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Melalui internalisasi nilai multikultural pada anak diharapkan akan berdampak besar pada
perilaku generasi muda yang akan datang. Sikap toleransi dengan menghargai perbedaan akan tumbuh
dan barkembang di Indonesia sehingga akan memperkuat NKRI. Toleransi merupakan sikap yang harus
tumbuh dalam diri seseorang baik di pandang sebagai individu maupun sebagai warga Negara, sehingga
akan terciptanya kehidupan bernegara yang damai dan kondusif. Hal ini tentunya merupakan keinginan
bagi semua pihak untuk bisa hidup damai tanpa adanya konflik, karena konflik akan mendatangkan hal
yang negatif baik untuk individu maupun kolompok. Oleh karena itu, sikap toleransi harus dijadikan
pedoman bagi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam keragaman yang memiliki
keunikan masing-masing. Demi terciptanya Indonesia yang aman, damai, dan tenteram maka kepentingan
individu, dan kelompok harus dikesampingkan.
Cara menginternalisasikan nilai-nilai multikultural
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rufaida (2017) menjelaskan bahwa cara guru
dalam menginternalisasikan nilai dengan menjelaskan kepada siswanya dan memberikan berbagai contoh
agar para siswa lebih memahami penjelasan dari guru. Guru mengajarkan nilai toleransi, saling
menghargai, menghormati dan silaturrahim.
Jika multikulturalisme diintegrasikan dalam muatan (content) kurikulum, maka ada beberapa
pendekatan yang bias dilakukan. Merujuk pada pendekatan Banks, ada 4 pendekatan yang bisa
dikembangkan, pertama; pendekatan kontibutif, yaitu melibatkan konten multikulturalisme dari beberapa
kebudayaan yang ada seperti hari-hari libur, hari-hari pahlawan, dan peristiwa-peristiwa tertentu dari
berbagai kebudayaan. Kedua; pendekatan aditif, yaitu bentuk penambahan muatan-muatan, konsepkonsep, tema-tema, dan perspektif-perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya.
Ketiga; pendekatan transformatif, yaitu secara aktual berupaya mengubah struktur kurikulum dan
mendorong siswa-siswa untuk melihat dan meninjau kembali konsep-konsep, isu-isu, tema-tema dan
problem-problem lama, kemudian memperbaharui pemahaman dari berbagai perspektif dan sudut
pandang etnik. Dan keempat; pendekatan aksi sosial, siswa menangkap isu-isu aktual sosial, membuat
keputusan, dan berupaya untuk melakukan perubahan sosial.
Berdasarkan hasil penelitian Bahri (2017) menjelaskan bahwa dalam internalisasi nilai-nilai
multikulturalisme, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menyelipkannya dalam RPP, yaitu pada Standar
Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator Pencapaian Pembelajaran atau disebut integrasi
kurikulum PAI berwawasan multikulturalisme, selain muatan multikulturalisme dicantumkan secara
tertulis dalam RPP, guru juga mengajarkannya dalam kelas dan luar kelas. Pesan-pesan multikulturalisme
seperti toleransi, kesetaraan, kerjasama diambil dari ayat-ayat al-Qur‘an itu sendiri (aditif approach).
Sedangkan berdasarkan hasil penelitian
Sapendi (2015) menjelaskan bahwa strategi
pengintegrasian nilai-nilai multikultural dalam mata pelajaran guru hanya melakukan rutinitas
pembelajaran seperti biasa. Tidak ada inovasi yang berarti, pelajaran hanya seperti biasa disampaikan
dengan metode ceramah, hanya sebagian kecil saja yang melakukannya dengan model drama untuk
memberikan pemahaman yang utuh kepada siswa tentang bagaiman memahami, menghargai dan
menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada.
Maftuh (2009) menjelaskan bahwa guru menggunakan pendekatan langsung dalam pendidikan
nilai sesuai dengan yang dikemukakan Jesen and Knight dalam Maftuh menyatakan bahwa pengajaran
moral secara langsung melibatkan penyajian konsep melalui contoh dan definisi, diskusi kelas dan
bermain peran, atau dengan memberi hadiah kepada siswa terhadap perilaku yang sesuai. Dalam proses
pembelajaran guru menanyakan satu persatu asal sisZwanya, hal tersebut dilakukan agar mereka
mengetahui dari mana teman sekelasnya berasal. Sehingga para siswa bisa saling menghormati adanya
perbedaan budaya di antara mereka.
Hal ini sesuai dengan Octaviani (2013) yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural
melalui pembelajaran berbasis multikultural berusaha memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa
hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan untuk bekerja bersama dengan orang
atau kelompok orang yang berbeda etnis atau rasnya secara langsung. Internalisasi nilai dalam pendidikan
multikultural juga membantu siswa untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang
beragam, membantu siswa dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, siswa
dapat mempraktekkan nilai-nilai multikultural, demokrasi, humanisme, dan keadilan terkait dengan
perbedaan kultural.
Guru mengajarkan nilai-nilai multikultural kepada siswanya agar mereka dapat hidup di
masyarakat dengan damai. Dan mereka lebih mencintai Tanah Air Indonesia yang memiliki
keanekaragaman budaya. Dengan nilai multikultural yang ada pada siswa, mereka bisa berperilaku dan
bersikap dengan baik dan toleran. Mereka berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu hal sehingga tidak
merugikan orang lain. Sesuai dengan pernyataan Fraenkel (1977) dalam Maftuh yang menjelaskan bahwa
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nilai dan moral merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena keduanya merupakan
standar yang memandu perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian yang dilakukan oleh Rufaida (2017) menjelaskan nilai-nilai multicultural yang
terdapat pada peserta didik di MA Al-Mawaddah yaitu nilai toleransi, sikap menghargai, saling
memahami, silaturrahim (keagamaan), nilai budaya. Perilaku yang ditampilkan oleh siswa baik di kelas
dan di lingkungan sekolah memperlihatkan bahwa nilai yang diajarkan sudah diterapkan yaitu sikap
saling menghormati dan menghargai, dalam pergaulan.
Dengan adanya internalisasi nilai-nilai multikultural siswa dapat tumbuh menjadi makhluk sosial
yang toleran yang dapat beradaptasi dengan baik di dalam masyarakat, sehingga mereka dapat memilih
antara hal yang baik untuk dilakukan dan hal buruk yang harus dihindari untuk menjaga perbedaan
keanekaragaman yang ada dalam kehidupannya.
KESIMPULAN
Internalisasi nilai-nilai multicultural dapat menjadi solusi dalam mewujudkan toleransi dalam
keanekaragaman. Pendekatan yang bisa dikembangkan untuk integrasi nilai multikultur adalah
pendekatan kontibutif, aditif, tranformatif, aksi sosial. Cara guru dalam menginternalisasikan nilai yaitu
dengan menjelaskan kepada siswanya dan memberikan berbagai contoh agar para siswa lebih memahami
penjelasan dari guru. Guru mengajarkan nilai toleransi, saling menghargai, menghormati dan silaturahmi.
Internalisasi nilai-nilai multikultural siswa dapat tumbuh menjadi makhluk sosial yang toleran yang dapat
beradaptasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi nilai dalam pendidikan multikultural
juga membantu siswa untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang beragam,
membantu siswa dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, siswa dapat
mempraktekkan nilai-nilai multikultural, demokrasi, humanisme, dan keadilan terkait dengan perbedaan
kultural.
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ABSTRAK
Kajian ini memiliki tujuan untuk menggali berbagai sikap pada ranah afektif yang terkandung dalam
kearifan lokal dalam penerapannya di Sekolah Dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Metode
yang digunakan dalam penelitian menggunakan kajian literatur yang bersumber dari berbagai buku,
berbagai artikel dan jurnal yang relevan mengenai bahan ajar kearifan lokal. Penarikan kesimpulan
dengan teknik induksi yaitu berdasarkan pembahasan. Hasil yang diperoleh dari kajian ini digunakan
untuk acuan peningkatan ranah afektif dengan pemanfatan bahan ajar yang menyenangkan, yang
disesuaikan dengan lingkungan sosial budaya sekitar tempat tinggal siswa. Diharapkan nilai-nilai kearifan
lokal yang erat kaitannya dengan ranah afektif dapat digali, dikembangkan, direvitalisasi dan dapat
diterapkan dengan baik oleh guru dan siswa dalam kehidupan sehari-hari.
Kata kunci: bahan ajar, kearifan lokal, ranah afektif, aspek moral
PENDAHULUAN
Perkembangan zaman dan berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan pergeseran nilai
dan banyak prilaku menyimpang yang terjadi pada siswa yang berasal dari kehidupan sosial tempat
tinggal mereka, sehingga sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memberikan perhatian serius dalam
membangun ranah afektif siswa terutama aspek moral. Hal ini menuntut guru untuk lebih bersikap
bijaksana dalam penanaman nilai-nilai moral yang baik di sekolah, untuk itu kearifan lokal daerah
setempat menjadi sesuatu yang penting sebagaimana tercantum dalam tujuan Pendidikan Nasional
menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 yang
menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pelaksanaan pendidikan harus sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia dimana hal ini sesuai
dengan pengertian Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional adalah
pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan
perubahan zaman. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pendidikan dilaksanakan berdasarkan
kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nasional ini dibentuk dari kebudayaan daerah dan budaya
lokal yang didalamnya terdapat kearifan lokal, untuk itu siswa dikenalkan dengan kearifan lokal yang
merupakan bagian dari kebudayaan.
Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia, sedangkan pendidikan juga tidak
dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Sedangkan kearifan lokal adalah bagian dari budaya suatu
masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal (local wisdom)
biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke
mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal
sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman
dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat
(Padmanugraha, 2010:12). Lembaga pendidikan sebagai pembaharu dan kearifan lokal sebagai modal
sosial dalam masyarakat. Proses kegiatan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal menjadi tuntutuan
yang perlu dibu-dayakan dan ini dapat menjadi sumber belajar bagi dunia pendidikan (Alwasilah dkk,
2009:53).
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Masalah yang sering timbul terletak pada implementasi ranah afektif di Sekolah Dasar yang
dirasa masih kurang. Nilai-nilai kearifan lokal saat ini sudah mulai dilupakan oleh masyarakat sekitar
yang lebih bangga terhadap budaya luar dan adanya sedikit pergeseran nilai budaya yang dianut, untuk itu
nilai-nilai kearifan lokal perlu dilestarikan dan dimasukkan unsurnya ke dalam bahan ajar di Sekolah
Dasar.
Penanaman nilai sebagai langkah awal untuk mengenalkan kearifan lokal pada ranah afektif
siswa Sekolah Dasar berkaitan dengan watak. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan,
minat, sikap, moral, konsep diri, dan nilai. Proses pembentukan ini mempengaruhi cara individu tersebut
memandang diri dan lingkungannya dan akan tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Kebijakan
Nasional juga mendukung pengembangan ranah afektif melalui budaya sekolah. Menurut Budimansyah
(2009), siswa dianggap sebagai warganegara hipotetik, yakni warga negara yang ―belum jadi‖, karena
masih harus dididik menjadi warga negara dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam
konteks tersebut, maka ranah afektif utamanya aspek moral harus dimiliki oleh siswa, hal ini dapat
dilakukan melalui bahan ajar yang menarik.
Sebuah riset yang dilakukan LSM Plan International dan International Center for Research on
Women (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015 ini menunjukkan fakta terkait kekerasan anak di sekolah,
yang dalam hal ini terkait dengan ranah afektif terutama aspek moral. Terdapat 84% anak di Indonesia
mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. Riset
ini dilakukan di 5 negara Asia, yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia yang diambil
dari Jakarta dan Serang, Banten. Survei diambil pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 dengan
melibatkan 9 ribu siswa usia 12-17 tahun, guru, kepala sekolah, orangtua, dan perwakilan LSM. Selain
itu, data dari Badan PBB untuk Anak (Unicef) menyebutkan, 1 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 4 anak
laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan. Data ini menunjukkan kekerasan di Indonesia lebih sering
dialami anak perempuan.
Dikutip pula dari Kompas.com, Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak
(Komnas PA) Seto Mulyadi mengatakan, ―Salah satu penyebab terjadinya kriminalitas yang menyeret
pelaku anak usia dini dan remaja adalah kekacauan system pendidikan di Indonesia. System pendidikan
kita sudah salah. Dari TK (taman kanak-kanak) sampai SD (sekolah dasar) anak-anak disuruh menghafal
dan banyak PR (pekerjaan rumah). Memang cerdas mereka. Namun jika cerdas, sedangakn ajaran moral
dan etikanya minim, yang terjadi seperti kekerasan anak SD. Contohnya tawuran, dan kekerasan
seksual,‖ ujar pria yang akrab disapa kak Seto ini kepada Kompas.com, Senin (12/5/2014).
Rendahnya penerapan ranah afektif siswa terutama aspek moral disebabkan kurangnya
keteladanan sikap moral, tindakan nyata dalam penerapan, serta pembiasaan yang nantinya akan
digunakan sebagai filter atas masuknya kebudayaan asing ke Indonesia. Untuk dapat melakukan
pembelajaran yang bersumber pada nilai kearifan lokal dari masyarakat bagi peserta didik diperlukan
pemahaman makna yang ada dibalik nilai-nilai kearifan lokal tersebut dan diperlukan pendekatan yang
lebih partisipatif kepada peserta didik melalui bahan ajar yang dapat digunakan sebagai pendamping
untuk menanamkan ranah afektif sikap moral kepada siswa.
Tujuan kajian ini yaitu untuk menggali berbagai sikap pada ranah afektif yang terkandung pada
bahan ajar berbasis kearifan lokal dalam penerapannya di Sekolah Dasar sesuai dengan kurikulum yang
berlaku. Dengan adanya ulasan pentingnya bahan ajar berbasis kearifan lokal ini, diharapkan guru lebih
menyadari lingkungannya sebagai sumber belajar yang dapat dipergunakan untuk mempermudah
mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Diharapkan pemahaman tentang nilai-nilai kearifan lokal
untuk meningkatkan ranah afektif siswa menjadi dasar dalam pengembangan kepribadian siswa di masa
yang akan datang sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang erat kaitannya dengan ranah afektif dapat digali,
dikembangkan, direvitalisasi dan dapat diterapkan dengan baik oleh guru dan siswa dalam kehidupan
sehari-hari.
METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian ini menggunakan kajian pustaka. Sumber data yang digunakan dalam
jurnal ini berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku yang berkaitan dan jurnal yang memiliki
korelasi dengan permasalahan dan beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti data
lingkungan. Penulisan artikel ini menggunakan library research (studi pustaka) yang berfokus pada
pustaka-pustaka baik cetak maupun elektronik yang valid, relevan dengan kajian, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Teknik analisis data dengan analisis isi untuk memilih data dari berbagai bahan
pustaka yang diteliti kemudian dideskripsikan. Dengan menggunakan teknik ini dapat lebih sistematis
dalam menganalisis pentingnya bahan ajar berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan ranah afektif
siswa Sekolah Dasar. Penarikan kesimpulan dengan teknik induksi yaitu berdasarkan pembahasan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Mendidik moral tidaklah mudah karena mendidik harus dimulai sejak dini, secara terus menerus
dan berkelanjutan. Pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang erat berkenaan dengan hal nilainilai (Tilaar, 1998:7). Theodore Brameld (1904-1987) mengatakan bahwa: Tidak ada suatu proses
pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa masyarakat, dan tidak ada suatu proses kebudayaan tanpa
pendidikan, serta proses kebudayaan dan pendidikan hanya dapat terjadi di dalam hubungan antar
manusia dalam suatu masyarakat tertentu. Jadi praktek pendidikan sebenarnya tidak bisa lepas dari
keterikatannya dengan nilai budaya, karena pada dasarnya salah satu urgensi adanya pendidikan bagi
suatu bangsa adalah terjaganya keberlangsungan nilai-nilai budaya sebagai salah satu nilai luhur dari
nenek moyang bangsa.
Peningkatan ranah afektif penting untuk dilakukan mengingat praktik pendidikan kita selama
ini terlalu berorientasi ke barat dan melupakan nilai-nilai budaya bangsa. Seperti dikemukakan
Kartadinata (dalam Pengantar Buku Etnopedagogi karangan Alwasilah dkk : 2009) bahwa ‖Di antara
kita selama ini silau dengan sistem pendidikan Barat sehingga buta terhadap keunggulan lokal yang
lama terpendam dalam bumi kebudayaan Indonesia‖. Etnopedagogi adalah praktik pendidikan berbasis
kearifan lokal. Kearifan lokal adalah proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan,
dan diwariskan‖ (Alwasilah, 2009: 50-51). Oleh karena itu, perlu adanya penanaman nilai-nilai budi
pekerti berbasis kearifan lokal yang memiliki budaya majemuk.
Kegagalan dunia pendidikan dalam mengemban tugas, tentu ada penyebab yang perlu dikritisi
agar bisa dicarikan solusi yang tepat. Para ahli menduga bahwa penyebab kegagalan pendidikan dalam
membentuk moral bangsa adalah diakibatkan oleh pengembangan pendidikan selama ini tidak
memberikan perhatian yang seimbangan antara kecerdasasan intelektual, kecerdasan emosional, dan
kecerdasan spiritual (Asmani, 2012). Di satu sisi, guru dikejar oleh waktu harus menyelesaikan sekian
kompetensi dalam satu semester, dan di sisi lain siswa dituntut untuk menguasai materi sebanyakbanyaknya. Hal ini menyebabkan siswa hanya terasah pada aspek kognitif, sementara aspek afektif dan
konatifnya terabaikan. Pola pendidikan seperti tersebut yang telah berlansung dalam waktu cukup lama
berakibat pada matinya hati nurani siswa (Nurchaili, 2010). Siswa menjadi tidak peduli pada lingkungan
sosial, siswa menjadi tidak peka terhadap lingkungan sekitar, dan siswa tidak menyadari bahwa tujuan
hidup adalah memberikan pelayanan dan saling menolong terhadap sesama
Pembelajaran berbasis budaya lokal merupakan penciptaan lingkungan belajar dan perancangan
pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
Pembelajaran berbasis budaya lokal, budaya diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk
memotivasi siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan. Suastra (2005) mengatakan bahwa nilai-nilai
yang dianut oleh masyarakat asli yang penuh dengan nilai-nilai kearifan (lokal genius). Pemakaian
budaya lokal (etnis) dalam pembelajaran sangat bermanfaat bagi pemaknaan proses dan hasil belajar,
karena peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang kontekstual dan bahan apersepsi untuk
memahami konsep ilmu pengetahuan dalam budaya lokal (etnis) yang dimiliki. Di samping itu, model
pengintegrasian budaya dalam pembelajaran dapat memperkaya budaya lokal (etnis) tersebut yang pada
gilirannya juga dapat mengembangkan dan mengukuhkan budaya nasional yang merupakan puncakpuncak budaya lokal dan budaya etnis yang berkembang (Dikti, 2004: 4). Istilah kearifan lokal tidak
hanya mengandung makna bahwa kearifan tersebut tumbuh dari pemecahan masalah yang bersifat lokal,
tetapi kesahihannya pun terbatas pada lingkungan di mana dia tumbuh dan berkembang (Suja, 2010).
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal peran guru sebagai pemeran utama pembentuk
ranah afektif pendidikan di sekolah sangatlah menetukan. Sebuah penelitian yang dilakukan di Harvard
University Amerika Serikat (Ali, 2000), yang menyatakan bahwa ternyata kesuksesan seseorang tidak
bisa ditentukan semata-mata hanya karena pengaruh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja,
akan tetapi lebih karena kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini
mengungkapkan, bahwa kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan sisanya yang
80 persen lebih ditentukan oleh soft skill.
Peranan guru sangat penting untuk menciptakan situasi belajar sesuai dengan kebutuhan anak
sebagaimana yang di tulis oleh piaget dalam teorinya, yaitu, sebagai berikut:
7. Menfokuskan pada proses berpikir anak, tidak sekedar pada produknya. Di samping itu, dalam
pengecekan kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak sampai
pada jawaban tersebut.
8. Pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak yang penting sekali dalam inisiatif diri dan
keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran.
9. Penerimaan perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan. Bahwa seluruh anak berkembang
melalui urutan perkembangan yang samanamun mereka menerimanya pada kecepatan yang berbeda.
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Perkembangan zaman yang sangat cepat membawa pengaruh besar dalam kesejahteraan keluarga
sehingga keluarga memiliki kesempatan yang terbatas dalam memberikan pendidikan moral kepada
anak-anaknya. Oleh karena itu pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah sangat diperlukan dalam
membentuk ranah
afektif siswa.
Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk
selalu lekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi. Paulo Freire (Wagiran, 2010) menyebutkan,
dengan dihadapkan pada problem dan situasi konkret yang dihadapi, peserta didik akan semakin
tertantang untuk menanggapinya secara kritis. Hal ini selaras dengan pendapat Suwito yang
mengemukakan pilar pendidikan kearifan lokal meliputi:
1) membangun manusia berpendidikan harus berlandaskan pada pengakuan eksistensi manusia sejak
dalam kandungan,
2) pendidikan harus berbasis kebenaran dan keluhuran budi, menjauhkan dari cara berpikir tidak benar
dan grusa-grusu atau waton sulaya,
3) pendidikan harus mengembangkan ranah moral, spiritual (ranah afektif) bukan sekedar kognitif dan
ranah psikomotorik, dan
4) sinergitas budaya, pendidikan dan pariwisata perlu dikembangkan secara sinergis dalam pendidikan
yang berkarakter (2008).
Pada pelaksanaan RNPK tahun 2018, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga mengajak
para pelaku pendidikan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama meningkatkan pelayanan
pendidikan. ―Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk tidak terjebak dalam rutinitas. Sudah bertahuntahun kita berjalan rutin tanpa sebuah pembaharuan. Buatlah terobosan, anak-anak kita tidak boleh
ketinggalan ilmu dan teknologi. Teknologi harus kita gunakan untuk memperkaya dan memperkuat
kearifan lokal kita. Jangan sampai kita kehilangan akan budaya kita,‖ pesan Presiden saat pembukaan
RNPK, di Pusdiklat Kemendikbud, jalan raya Ciputat – Parung, Depok, Jawa Barat, Selasa (06/02/2018).
Dari pendapat beberapa pandangan di atas dapat disintesiskan bahwa nilai-nilai kearifan lokal
penting dalam meningkatkan ranah afektif aspek moral anak terutama siswa Sekolah Dasar,
memungkinkan siswa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal, memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan-gagasan dalam menyelesaikan suatu
permasalahan di sekitar dan membentuk sikap yang baik. Nilai budaya tersebut merupakan unsur
pembentuk peradaban bangsa dan menjadikan suatu bangsa memiliki martabat di tengah- tengah
kehidupan masyarakat global. Pembelajaran nilai-nilai kearifan lokal sebagai penguat ranah afektif aspek
moral dapat dilakukan melalui nilai-nilai kearifan lokal maka akan terjadi adalah penguatan moral yang
baik pada anak sebagai penerus bangsa.
KESIMPULAN
Pergeseran nilai dan banyak prilaku menyimpang yang terjadi pada siswa yang berasal dari
perkembangan zaman dan globalisasi menuntut guru untuk lebih bersikap bijaksana dalam penanaman
nilai-nilai moral yang baik di sekolah melalui bahan ajar. Masalah terletak pada implementasi ranah
afektif di Sekolah Dasar yang dirasa masih kurang, terjadi sedikit pergeseran nilai budaya yang dianut,
untuk itu nilai-nilai kearifan lokal perlu dilestarikan dan dimasukkan unsurnya ke dalam bahan ajar di
Sekolah Dasar.
Mendidik moral harus dimulai sejak dini, secara terus menerus dan berkelanjutan. karena pada
dasarnya salah satu urgensi adanya pendidikan bagi suatu bangsa adalah terjaganya keberlangsungan
nilai-nilai budaya sebagai salah satu nilai luhur dari nenek moyang bangsa. Perlu adanya penanaman
nilai-nilai budi pekerti berbasis kearifan lokal yang memiliki budaya majemuk.
Nilai-nilai kearifan lokal penting dalam meningkatkan ranah afektif aspek moral anak terutama,
memungkinkan siswa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal, memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan-gagasan dalam menyelesaikan suatu
permasalahan di sekitar dan membentuk sikap yang baik penguatan moral pada anak sebagai penerus
bangsa.
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ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan atas pentingnya penanaman sikap dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar yang
menjadi salah satu tujuan IPS yaitu mengembangkan sikap siswa melalui proses pembelajaran. Penelitian
ini difokuskan pada pengamatan mengenai sikap peduli lingkungan siswa sekolah dasar dalam
pembelajaran IPS dengan pendekatan ecopedagogy. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
sejauh mana implikasi pembelajaran terhadap pembentukan pendidikan karakter yang salah satu aspeknya
yaitu sikap peduli lingkungan. Sikap tersebut diperlukan guna menghadapi isu-isu global mengenai
kerusakan lingkungan serta guna menunjang pembangunan berkesinambungan (sustainable
development). Penelitian dilaksanakan di salah satu SD swasta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang
memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi sebagai daerah urban, memiliki kemacetan lalu lintas
dan penduduk yang cenderung mengonsumsi barang-barang kemasan. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan subjek penelitian adalah siswa kelas IV, V, dan VI dalam pembelajaran IPS
dengan fokus kajian pada isu-isu lingkungan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Pendekatan
ecopedagogy diterapkan untuk menanamkan sikap peduli lingkungan yang di dalamnya termasuk
meningkatkan kompetensi siswa mengenai, 1) sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui,
2) sikap turut serta dalam merawat lingkungan, dan 3) keterampilan dalam mengurangi dan menggunakan
kembali ulang produk yang berasal dari sumber daya alam. Pembelajaran dengan pendekatan
ecopedagogy dapat memberikan sesuatu yang bermakna bagi siswa sekaligus juga bermakna bagi
pelestarian lingkungan setempat dan lebih jauh lagi bagi kesehatan bumi yang lestari karena melalui
pendekatan ini siswa dapat secara langsung mengkaji objek yang ada di lingkungan sekitar yang menjadi
sumber pembelajaran, baik itu lingkungan alam (fisik) maupun lingkungan sosial (masyarakat). Hasil
penelitian menunjukan bahwa melalui proses dialog dengan wawancara yang dilakukan dengan pihakpihak terkait dengan penelitian ini serta praktik yang dilakukan siswa menunjukkan peningkatan perilaku
peduli lingkungan seperti 1) keterampilan dalam membuang sampah pada tempatnya, 2) memilah sampah
organik dan anorganik, 3) turut berperan dalam merawat taman sekolah, 4) mengurangi barang-barang
konsumsi yang berkemasan plastik, dan 5) tidak melakukan tindakan yang dapat merusak pelestarian
lingkungan seperti tidak mencabut tanaman dan tidak melakukan vandalisme.
Kata kunci: Ecopedagogy, Sikap Peduli Lingkungan, Sekolah Dasar
PENDAHULUAN
Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan dalam membentuk ekosistem serta
bergantung pada lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan alam (fisik) maupun lingkungan sosial.
Urgensi upaya melestarikan lingkungan alam merupakan tanggung jawab masyarakat dunia sebagai
penghuni bumi dan pengguna sumber daya alam. Eryaman, dkk(2017:27) mengemukakan bahwa krisis
ekologis adalah masalah vital yang dihadapi semua manusia. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting
untuk pengembangan kesadaran lingkungan dan untuk memperkuat kemampuan individu dan komunitas
dalam melawan tindakan yang dapat mengakibatkan krisis lingkungan. Aktivitas manusia dalam rangka
pemenuhan kebutuhan hidup di segala aspeknya memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan,
hal ini sejalan dengan pendapat Ward and Dubos (1973:20):
An accurate analysis of the environment must always consider the total impact of man and his
culture on all the surrounding elements, and also the impact of ecological factors on every
aspect of human life. Viewed in this perspective the environment includes biological,
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physiological, economic and cultural aspects, all linked in the same constantly changing
ecological fabric.
Analisis mengenai lingkungan selalu berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh manusia
melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan hidupnya terhadap semua elemen di lingkungan sekitarnya.
Perspektif ini dapat dilihat dari beberapa aspek lingkungan termasuk faktor biologis, fisiologis, ekonomi,
dan aspek budaya yang saling terkait satu sama lain. Sebagai sebuah ekosistem global, bumi dibentuk dan
dipengaruhi oleh sistem-sistem yang lebih kecil termasuk cara pandang manusia secara individual dalam
memahami tempat dimana ia tinggal. Dalam diri manusia, persepsi tentang tempat serta ruang diproses
melalui keterampilan berpikir dan diwujudkan dalam perilaku terhadap lingkungan sekitar yang
merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan, sebagaimana pendapat dari Tsegay (2016) bahwa salah
satu pengembangan kewarganegaraan adalah memperlakukan bumi sebagai bagian dari kehidupan
mereka bersama secara selaras.
Pemanasan global merupakan dampak dari menipisnya lapisan ozon di atmosfer, mengakibatkan
berbagai macam masalah lingkungan yang muncul seperti krisis sumber daya alam, perubahan iklim yang
tidak menentu, terjadinya banjir, hujan asam, serta pada saat yang sama pula terjadi keekringan di
beberapa daerah sehingga mengindikasikan semakin terkikisnya kelestarian alam. Hal ini tidak saja
menjadi masalah lokal dan nasional, namun juga masalah global yang membutuhkan komitmen serius
dari setiap lapisan masyarakat dalam usaha melestarikan lingkungan alam.
Pendidikan memiliki peran fundamental dalam membantuk karakter peserta didik agar selalu
memiliki kepekaan serta kepedulian terhadap lingkungan alam sekitar. Hal ini sejalan dengan pendapat
Sapriya (2011:135) yang mengemukakan bahwa peserta didik perlu dipersiapkan untuk dapat menyikapi
berbagai krisis ekologis dengan membentuk sikap dan kepeduliaan sebagai bentuk dari tanggung jawab
manusia untuk masa depan bersama dan kehidupan yang berkelanjutan.
Secara faktual, menumbuhkan sikap peduli lingkungan belum sepenuhnya dapat terealisasi
dengan maksimal. Siswa belum memiliki sikap peduli lingkungan sebagaimana yang diharapkan.
Muhaimin (2015:13) indikasi dalam beberapa hal adalah masih banyaknya lingkungan sekolah yang
kotor, partisipasi siswa dalam kegiatan lingkungan yang masih rendah, belum adanya kesadaran siswa
dalam membentuk perilaku lingkungan, perilaku boros dalam penggunaan sumber daya alam, apatis
terhadap pelestarian lingkungan sekitar siswa, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, Okur (2015:86)
mengemukakan bahwa sikap lingkungan mencakup tujuan perilaku eseorang, dampak, dan kepercayaan
yang diperoleh dari subyek atau kegiatan lingkungan serta disebutkan bahwa sikap lingkungan dapat
digunakan untuk memprediksi perilaku terhadap lingkungan.
Ecopedagogy dapat diartikan sebagai gerakan akademik untuk menyadarkan para peserta didik
menjadi seorang individu yang memiliki pemahaman, kesadaran dan keterampilan hidup selaras dengan
kepentingan pelestarian alam (Kahn, 2010). Lingkungan merupakan sarana bagi seseorang dalam
mempercayai nilai yang kemudian membentuk sikapnya. Menurut Goleman (2010:37) kemampuan kita
untuk beradaptasi terhadap ceruk ekologis tempat kita berada disebut dengan kecerdasan ekologis. Sikap
seseorang akan terlihat ketika ia memberikan respon terhadap lingkungan sekitarnya sesuai dengan nilai
yang dianutnya, dalam hal ini baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Ecopedagogy dapat
juga digunakan sebagai pendekatan dalam pembelajaran yang menjadikan para siswa sebagai
pembelajaran yang mandiri, otonom, mampu mengembangkan potensi belajarnya berdasarkan
pengalaman yang dibawa dari luar kelas serta menyadari bahwa setiap tindakannya akan berdampak pada
diri dan lingkungannya (Gadotti, 2010).
Ecopedagogy atau ekopedagogi bukan merupakan metode mengajar, bukan pula sebagai metode
terbaik dalam pendidikan lingkungan hidup. Bahkan sebaliknya, gerakan ekopedagogi menentang praktik
pendidikan lingkungan hidup yang menekankan pada kepentingan sesaat, yang memisahkan manusia
dengan lingkungannya, yang tidak berorientasi ke masa depan, dan tidak menunjang konsep
kesinambungan (Supriatna, 2016:45). Para ahli ekopedagogi mengkritisi praktik pendidikan lingkungan
hidup yang lebih banyak mengakomodasi kepentingan dunia modern serta ideologi kapitalisme,
imperialisme, dan neoliberalisme yang berdampak buruk pada planet bumi tempat semua makhluk hidup
berada.
Gyallay dalam (Muhaimin, 2015), mengungkapkan bahwa tujuan ekopedagogi di antaranya
adalah, 1) untuk membantu menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian tentang saling keterikatan
antara aspek ekonomi, sosial, politik, dan ekologi di kota maupun di wilayah pedesaan, 2) untuk
memberikan kesempatan kepada setiap orang dalam mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap,
komitmen, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, 3) untuk
menciptakan pola perilaku yang baru pada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan
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terhadap lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai tersebut meliputi aspek pengetahuan, sikap, kepedulian,
keterampilan dan partisipasi.
Berdasarkan hal di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan ekopedagogi adalah membangun
kesadaran kolektif untuk berperan aktif dalam menjaga dan merawat planet bumi, karena alam merupakan
ruang pemberi dan pemakna kehidupan, dan bukan hanya sebagai lingkungan hidup (environment)
semata. Selain itu, ekopedagogi merupakan pendidikan yang dapat mengubah paradigma ilmu yang hanya
dipahami sebagai sesuatu yang bersifat mekanistik, reduksionis, parsial dan bebas nilai menjadi ekologis,
holistik dan terikat nilai sehingga dapat tumbuh kearifan (wisdom). Selain itu, ekopedagogi juga
merupakan pendidikan untuk mengenali alam, sehingga tumbuh rasa cinta (respect) terhadap alam beserta
isinya (Yunansah, 2017:30).
Ekopedagogi merupakan gerakan pemikiran sebagai bagian dari pedagogi kritis (ctitical
pedagogy) dalam pendidikan dari para pemikir Frankfurt School di Jerman dengan tokohnya Jurgen
Habermas, Paulo Fraire (Amerika Latin), Henry Giroux dan Richard Kahn (Amerika Serikat). Hal-hal
yang menjadi pemikiran ini antara lain mengkritisi penyelenggaraan pendidikan modern yang berangkat
dari tradisi positivistik yang menjadikan manusia sebagai media produksi untuk meningkatkan kekuasaan
dalam berbagai bidang sehingga hal itu berpengaruh terhadap semakin meningkatnya eksploitasi sumber
daya alam. Kemudian menurut Gadotti (2010), untuk mengembalikan manusia pada hakikat
kemanusiaannya sebagai manusia yang hidup selaras dengan alam sesuai dengan konsep kesinambungan
(sustainability) yang diintegrasikan dalam pendidikan. Konsep kesinambungan (sustainability) untuk
menyiapkan peserta didik memiliki cara pandang jauh ke depan tentang pentingnya kemandirian
(otonomi), keadilan, dan hidup lebih baik selaras dengan alam.
Berkaitan dengan pendapat tersebut bahwa ecopedagogy mengarahkan setiap orang, khususnya
siswa untuk mengembangkan keterampilan dan strategi guna mempercepat respon dalam melakukan
tindakan ekologis (Gunawan, 2017). Ecopedagogy juga dapat mengarahkan dan melatih siswa untuk
menanamkan rasa ingin tahu yang lebih mendalam terhadap masalah isu-isu lingkungan saat ini. Siswa
juga diharapkan dapat mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat setempat,
oleh karena itu perlu adanya pembelajaran yang menanamkan sikap kepedulian pada siswa terhadap
lingkungan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Kompetensi Inti (KI) 2 Permendikbud Nomor 57 Tahun
2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar kelas V yang berisi ―Menunjukkan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan
tetangganya serta cinta tanah air‖. Indikator dari sikap-sikap tersebut menjadi dasar pengembangan sikap
sosial lainnya yaitu sikap peduli serta tanggung jawab tidak hanya terhadap diri sendiri melainkan peduli
terhadap sesama dan peduli pada lingkungan fisik (alam) sebagai tempat peserta didik tumbuh dan
berkembang menjadi bagian dari warga masyarakat.
Ekopedagogi berorientasi pada kesadaran ekologi dalam multiperspektif sebagai upaya dalam
membangun kebijaksanaan atas dimensi kehidupan manusia. Dalam tinjauan yang lebih komprehensif,
Gadotti (2008) mengungkapkan bahwa:
The fundamentals of the eco-pedagogy include protection of nature (natural ecology), the impact
of the human societies upon nature (social ecology) as well as the influence over civilization and
economic, social and cultural composition (integrated ecology) therefore, essentially it promotes
respect for nature, human, culture and diversity.
Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dasar-dasar ekopedagogi termasuk perlindungan alam
(ekologi alam), dampak warga masyarakat pada alam (ekologi sosial) serta pengaruh atas peradaban dan
ekonomi, sosial dan komposisi budaya (ekologi terpadu) karena itu, pada dasarnya meng-orientasikan
rasa hormat terhadap alam, manusia, budaya dan keanekaragaman.
Penanaman sikap peduli lingkungan para siswa sekolah dasar dengan pendekatan ecopedagogy
dalam pembelajaran IPS dilatarbelakangi oleh tingginya kerusakan lingkungan di Kabupaten Bekasi di
beberapa tempat akibat tingginya aktivitas industrialisasi di sebagian besar daerah ini, seperti polusi
udara, air, suara, hingga tanah. Proses industrialisasi dengan menggunakan mesin berbahan bakar fosil
(minyak bumi dan batu bara) merupakan penyumbang terbesar bagi pemanasan global di lapisan atmosfer
(Supriatna, 2016:113). Penanaman sikap peduli lingkungan melalui pendekatan ecopedagogy diharapkan
mampu menyiapkan siswa khususnya di lokasi penelitian memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan
hidup yang ramah dengan lingkungan.
METODE PENELITIAN
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode
penelitian tindakan kelas (classroom action research) khususnya emancipatory action research.
Berdasarkan pandangan filosofis participatory action research (PAR) yaitu self emancipation, self
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reflection, dan self awareness, own teaching practices more human and justice, dan collaborative effort
(Carr and Kemmis, 1996) kemudian penelitian ini dikembangkan melalui proses dialog dan wawancara
yang kolaboratif antara peneliti dengan guru kelas dan subjek penelitian siswa kelas IV, V, dan VI dengan
jumlah 124 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan trianggulasi yakni peneliti menggunakan
teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dengan cara
observasi partisipasif, wawancara mendalam dan dokumentasi (Sugiyono, 2017:331). Variabel dalam
penelitian ini difokuskan pada pengamatan sikap peduli lingkungan siswa serta keterampilan
berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, seperti 1) keterampilan dalam membuang sampah pada
tempatnya, 2) memilah sampah organik dan anorganik, 3) turut berperan dalam merawat taman sekolah,
4) mengurangi barang-barang konsumsi yang berkemasan plastik, dan 5) tidak melakukan tindakan yang
dapat merusak pelestarian lingkungan seperti tidak mencabut tanaman dan tidak melakukan vandalisme.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi, peserta didik
menunjukkan peningkatan pemahaman mereka mengenai persoalan lingkungan sekitar, menunjukkan
perilaku yang peduli pada kebersihan lingkungan sekolah dan dapat memperlihatkan kepeduliannya untuk
melindungi diri serta lingkungan tempat mereka berada, sebagaimana dikemukakan oleh Kahn (2008)
bahwa pada ecopedagogy memandang pendidikan lingkungan dari perspektif yang holistik dari hakikat
manusia sebagai bagian dari alam. Keterampilan-keterampilan dalam membuang sampah pada tempatnya,
memilah sampah organik dan anorganik, menyiram tanaman, mendaur ulang sampah kertas dan plastik,
sudah dapat menggambarkan bagian kecil dari sikap peduli lingkungan yang dilakukan oleh siswa,
sebagaimana dinyatakan oleh Hung (2014:1387) bahwa jika alam dapat dirasakan sebagai tempat bagi
individu, maka akan sangat mungkin bagi individu untuk peduli dan berkomitmen terhadap konservasi
alam.
Dialog dan wawancara dilakukan antara peneliti dengan subjek penelitian (siswa) dan guru
mengenai isu lingkungan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari serta pentingnya memiliki sikap
peduli lingkungan. Isu lingkungan dan sikap siswa di sekolah dasar yang diteliti adalah sebagai berikut.
Pertama, siswa yang pergi dan pulang ke sekolah dengan menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil.
Situasi lalu lintas kota yang padat dengan tingkat polusi udara yang tinggi. Mereka juga sering
menyaksikan tumpukan sampah di tepi-tepi jalan serta di lingkungan sekitar sekolah yang dibuang oleh
masyarakat sekitar. Kondisi seperti itu sedikit banyak dapat mengancam kesehatan mereka, maka
kemudian mereka sudah merasakan dan menyaksikan realitas buruknya lingkungan kota sekitar mereka.
Pengalaman dari hal demikian dapat menjadi bagian dari materi pembelajaran IPS. Kedua, para siswa
menyadari bahwa lingkungan fisik yang hijau dan bersih merupakan tempat yang nyaman bagi mereka.
Sebaliknya, para siswa akan merasakan bahwa lingkungan kotor dan berpolusi merupakan salah satu
ancaman bagi kesehatan mereka baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sekolah tempat
penelitian memiliki taman yang cukup luas namun tidak banyak jenis tanaman yang terdapat disana dan
lahan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk ruang terbuka hijau di lingkungan sekolah. Seyogianya
di setiap sekolah terdapat ruang terbuka hijau sebagai sarana meminimalisir polusi udara yang terjadi dan
sebagai sarana partisipatif untuk siswa dalam mengembangkan sikap peduli lingkungan.
Supriatna (2016:291) mengemukakan beberapa key principles dari Earth Charter seperti Respect
for the Earth, Care for Life, dan Adopt Patterns of Production, Consumption, and Reproduction
diterjemahkan ke dalam beberapa tindakan penelitian untuk membentuk sikap peduli lingkungan, dalam
hal ini perilaku yang aplikatif yaitu green behavior siswa dalam tabel berikut.
No.
1.

Key Principles
Respect for the Earth

2.

Care for Life

Green Behavior
Membuang sampah pada tempatnya.
Memilah sampah organik dan anorganik.
Menanam dan memelihara pohon di lingkungan
sekolah.
Mematikan listrik pada ruang yang tidak terpakai.
Tidak melakukan vandalisme di ruang terbuka,
terutama ruang terbuka hijau.
Memilih makanan organik.
Menggunakan masker saat bepergian di jalan raya.
Menegur teman yang melakukan tindakan tidak ramah
lingkungan.
Menghindari konsumsi makanan junk food.
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3.

Adopt Patterns of Production,
Consumption, and Reproduction

Mengurangi (meminimalisir) penggunaan kantung
plastik.
Menggunakan barang yang ramah lingkungan.
Menggunakan satu botol yang bisa diisi ulang sebagai
tempat air minum.
Mendaur ulang kertas.
Tabel 1. Key principles dari Earth Charter

Untuk mengembangkan sikap peduli lingkungan para siswa, guru menempuh beberapa langkah
dalam classroom action research sebagai berikut. Pertama, melakukan dialog dengan partisipan seperti
kepala sekolah, guru, dan siswa, agar semua pihak terkait menyadari adanya persoalan lingkungan hidup.
Sebagai contoh, kepala sekolah sebagai pemegang wewenang kebijakan di sekolah tersebut dapat
membuat program yang bertema green behavior atau dapat pula memanfaatkan taman sekolah secara
maksimal melalui program ―Teras Sekolah‖. Guru dalam menyusun rencana pembelajaran tidak harus
terpaku pada dokumen kurikulum yang kurang mengadopsi isu dan pengalaman para siswa. Pembelajaran
IPS mengenai lingkungan hidup dapat lebih bermakna bagi siswa apabila materi pembelajaran diangkat
dari pengalaman siswa dan bukan hanya bersumber dari buku teks. Kedua, melakukan tindakan langsung
(praktik) dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Key principles dan komponen green
behavior menjadi aspek untuk dipelajari dan dipraktekkan dalam pembelajaran IPS. Langkah kedua
tersebut disertai dengan langkah ketiga yaitu observasi untuk melihat keberhasilan penanaman sikap
peduli lingkungan. Penelitian diakhiri dengan refleksi yang dilakukan oleh semua partisipan.
Dari aspek efektif tersebut akan membentuk pemahaman siswa dalam bersikap secara ekologis
dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan ecopedagogy khususnya, umumnya pada implementasi
perilaku sehari-hari. Muhaimin (2015:125) mengemukakan bahwa sikap terhadap lingkungan hidup
meliputi beberapa aspek, di antaranya: 1) apresiasi dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, 2) respon
dan pemikiran terhadap isu-isu lingkungan hidup, 3) menghargai pendapat dan pandangan orang lain
terhadap lingkungan hidup, 4) menghargai bukti dan argumentasi yang logis terhadap pengelolaan
lingkungan hidup, serta 5) toleransi dan keterbukaan dalam berbagai permasalahan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Menanamkan sikap peduli lingkungan dalam bentuk green behavior sesuai dengan Earth
Charter diperlukan pembentukan pemahaman mengenai hal itu terlebih dahulu. Sejalan dengan itu,
Brymer & Davids (2012:45) berpendapat bahwa dinamika ekologi mendukung model mapan
pembelajaran peserta didik yang cocok untuk konteks pendidikan lingkungan karena penekanannya pada
hubungan peserta didik dengan lingkungan.
Terlebih dahulu siswa mempelajari konsep lingkungan, sumber daya alam yang dapat dan tidak
dapat diperbarui, konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Konsep mengenai hal-hal tersebut terdapat
dalam materi pembelajaran di kelas IV, sehingga untuk kelas V dan VI sudah mendapat konsep tersebut
pada kelas sebelumnya serta dapat me-recall kembali pengetahuan tersebut. Tahap selanjutnya siswa
diminta mencari informasi dari orang tua mengenai masalah-masalah lingkungan sekitar tempat tinggal
terutama lingkungan kota serta pengalaman mereka yang terkait dengan lingkungan dalam kehidupan
sehari-hari, kemudian mendorong siswa menceritakan apa yang mereka rasakan seperti polusi udara,
banyak terdapat sampah menumpuk yang mereka jumpai, terjadinya banjir, serta begitu panasnya udara
pada siang hari sebagai indikasi semakin menipisnya lapisan ozon di atmosfer.
Kegiatan kunjungan dilakukan oleh siswa ke pasar tradisional yang terletak di dekat sekolah, hal
ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dalam memilih makanan yang sehat. Kegiatan lainnya
adalah melatih mereka menggunakan satu kantong belanjaan yang ramah lingkungan dan untuk
menghindari penggunaan kantong plastik dalam berbelanja. Hal penting lainnya yang dapat diterapkan
adalah membiasakan siswa untuk membawa bekal makanan dari rumah serta membawa botol minum isi
ulang, sehingga mengurangi konsumsi plastik dan mengurangi jumlah sampah plastik di sekolah. Untuk
mengurangi penggunaan kertas dalam pembelajaran IPS, siswa diminta untuk menggunakan dua sisi
kertas dalam menulis, karena kebiasaan siswa dalam menulis hanya pada satu halaman dapat
meningkatkan konsumsi kertas. Secara faktual, kegiatan mengurangi penggunaan kertas di satu sekolah
tidak akan berdampak langsung pada pencegahan deforestasi di Indonesia. Namun, apabila hal itu
dilakukan oleh semua orang maka hutan sebagai paru-paru bumi dapat terus dilestarikan. Kegiatan
selanjutnya yaitu dengan melakukan 4R (reduce, reuse, recycle, dan replace), yakni mengumpulkan
kertas yang telah terpakai dan mendaur ulang menjadi benda baru yang dapat digunakan sebagai media
pembelajaran seperti peta timbul. Kegiatan ini tidak hanya mengurangi sampah kertas namun juga
membantu mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh sampah. Melibatkan siswa berinteraksi langsung
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dengan kegiatan pelestarian lingkungan secara implisit telah membangun sikap tanggung jawab
sebagaimana dikemukakan Lauren (2018) bahwa memberikan kesempatan pada anak untuk dekat dengan
alam dan menghabiskan waktu di luar rumah dapat mengindikasikan prediktor perilaku anak yang
bertanggung jawab terhadap lingkungan.
KESIMPULAN
Pembelajaran dengan pendekatan ecopedagogy dalam menanamkan sikap peduli lingkungan
merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan generasi yang akan datang sebagai generasi yang
memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Pembelajaran berbasis ecopedagogy berorientasi pada
pencapaian pemahaman secara utuh tentang hakikat manusia dan alam yang memiliki relasi esensial,
sehingga hal ini berimplikasi pada tumbuhnya kesadaran kritis dan terbentuknya sikap peserta didik.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, siswa menunjukan peningkatan pemahaman mereka
mengenai persoalan lingkungan sekitar, menunjukan perilaku yang peduli pada kebersihan lingkungan
tempat mereka berada. Perilaku dalam membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan
anorganik, menyiram tanaman, menggunakan dua lembar kertas, mendaur ulang sampah kertas dan
plastik, serta mengurangi konsumsi produk-produk yang tidak ramah lingkungan menggambarkan
kompetensi sikap peduli lingkungan yang ingin ditanamkan dalam penelitian ini. Penelitian ini
merupakan langkah kecil dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar guna menyiapkan peserta didik
sebagai warga masyarakat yang peduli dengan isu-isu lingkungan lokal maupun global. Hasil penelitian
ini tidak akan memecahkan masalah-masalah lingkungan seperti pemanasan global, perubahan musim,
berkurangnya sumber daya alam, efek rumah kaca, hilangnya beragam jenis makhluk hidup, dan lain
sebagainya dalam waktu singkat. Namun untuk menunjang kesinambungan kehidupan yang lebih baik di
permukaan bumi, langkah-langkah kecil dalam pendidikan lingkungan dikemas dalam pembelajaran
termasuk pembelajaran IPS. Dimulai di lingkungan sekolah, peserta didik dapat dibekali dengan langkahlangkah sederhana dalam menjalani kehidupan yang ramah lingkungan sejak dini yaitu di lingkungan
sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakat.
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ABSTRAK
Tembang macapat merupakan puisi sastra Jawa yang dilagukan. Terdapat beberapa tembang dalam
macapat, salah satunya yaitu tembang Mijil.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai pendidikan
moral tembang macapat yang berjudul Mijil. Metode penelitian ini adalah kajian pustaka, yaitu dengan
mengkaji dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Mijil
mempunyai arti yang menggambarkan sebuah benih yang lahir ke dunia. Mijil tersebut menggambarkan
lahirnya manusia yang masih suci. Nilai-nilai pendidikan moral yang terkandung dalam tembang macapat
―Mijil‖ yaitu a) nilai pendidikan moral kesopanan b) nilai pendidikan moral etika c) nilai moral
pendidikan untuk mencari ilmu.
Kata Kunci : Tembang Macapat, Mijil, Nilai Moral, Pendidikan
PENDAHULUAN
Macapat adalah suatu bentuk puisi jawa yang menggunakan bahasa Jawa baru, diikat oleh
persajakan yang meliputi guru gatra, guru wilangan, dan guru lagu(Karsono H. Saputra, 2010). Tembang
adalah suatu kata-kata atau kalimat yang dirangkai serta disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai
rangkaian bunga yang beraneka warna kelihatan indah semerbak harum sehingga menarik bagi siapa saja
yang memandang. Rangkaian kata dan kalimat tersebut dilagukan dengan sarana suara manusia (vokal)
yang menggunakan laras slendro atau pelog seperti halnya pada laras gamelan jawa (Darsono, 2016).
Puisi jawa tersebut telah mempunyai aturan-aturan tertentu. Tembang macapat telah dikenal masyarakat
Jawa dari zaman islam berkembang dan berpengaruh di Jawa, zaman itu diperkirakan pada abad XV
(Putra, 2001). Tembang macapat masih dikenal hingga saat ini. Kearifan lokal yang berupa tembang
macapat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menanamkan budi pekerti bangsa
Indonesia(Setiyadi, 2012).Walaupun masih dikenal hingga saat ini, tembang macapat saat inisemakin
kurang diminatikarena dampak masuknya era globalisasi. Era globalisasi yang masuk saat ini cenderung
dapat mengikis budaya lokal khususnya pada masyarakat Jawa.Kemajuan teknologi yang sangat pesat
dan canggih seharusnya tidak hanya dapat meningkatkan kecerdasan intelektual bagi masarakat tetapi
juga moral dan karakter masyarakat. Akan tetapi fenomena yang banyak terjadi menunjukkan bahwa
perkembangan teknologi yang membawa kecerdasan intelektual memang perlu diimbangi dengan
karakter pula.
Implementasi pembudayaan tembang macapat dapat dilakukan di sekolah dalam pembentukan
karakter bangsa(Wiratama, 2014). Implementasi pembudayaan tembang macapat tersebut sesuai dengan
tujuan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa dan membentuk watak mereka. Pernyataan tersebut
menunjukkan bahwa budaya lokal khususnya tembang macapat sangat penting perannyadalam
pendidikan. Terlebih budaya tembang macapat tersebut adalah warisan nenek moyang yang kaya akan
nilai-niai pendidikan moral yang patut dilestarikan dan salah satu panduan dalam kehidupan sehari-hari.
Tembang Macapat menjadi khazanah budaya yang sangat kaya akanimbol, nilai-nilai agama dan
nilai moral tradisi lokal (local wisdom) sehinggaperlu dilestarikan eksistensinya(Susanto, 2016). Selain
itu, menurut Chodjim,Tembang macapat dihiasi pula dengan aneka simbol di dalamnya yang harus
ditafsirkan maknanya. Kata-kata yang sederhana, mudah dimengerti akan tercipta energi metafisik dalam
diri pembacanya sehingga lagu yang dinyanyikan memiliki arti dan mempengaruhi budi pekerti
(Chodjim, 2013: 19). Tembang macapat tersebut mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya
sebagai pendidikan moral anak. Hal tersebut sejalan dengan pendidikan karakter yang sedang digalakkan
oleh pemerintahbahwa pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, akan tetapi juga
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mempunyai kepribadian datau karakter sehingga dapat terwujud generasi bangsa yang berkembang dan
tumbuh dengan berlandaskan nilai luhur dan beragama.
Nilai moral yang terdapat dalam kesusasteraan Jawa, merupakan warisan Adhiluhung yang
diyakini masyarakat sejak dahulu dapat digunakan sebagai penguatan pendidikan karakter bagi generasi
penerusya untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi(Santosa, 2016). Warisan tersebut perlu tetap
dilestarikan untuk menjaga budaya dari nenek moyang masyarakat Jawa. Hal itu sesuai dengan
(Navitasari, 2013)mengungkapkan bahwa macapat sebagai kesenian yang berbentuk nyanyian yang
memuat nilai-nilai luhur bangsa yang dapat digunakan sebagai sarana proses pembentukan karakter
bangsa. Nilai Tembang macapat mempunyai arti yang masih sesuai dengan kehidupan sekarang. Hal
tersebut dinyatakan oleh (Santosa, 2016)bahwa nilai moral kesusasteraan jawa jika dikaji lebih cermat
isinya masih relevan dengan kehidupan sekarang.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai pendidikan moral yang
terkandung dalam tembang macapat perlu dikaji atau dibahas. Tembang macapat yang dikaji khusus pada
tembang Mijil.
METODE PENELITIAN
Penulisan artikel ini dilakukan dengan metode kajian pustaka yaitu mencari referensi dari buku
dan jurnal yang berkaitan dengan topik penulisan artikel. Penelitian ini menitikberatkan pada tembang
macapat ”mijil”.Dengan demikian hasil penelitian berupa kutipan-kutipan data dari tembang macapat
mijil untuk memberikan gambaran nilai moral yang terkandung di dalam tembang tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada dasarnya macapat merupakan puisi yang terikat oleh persajakan dan mengandung nada
membentuk lagu. Pola persajakan macapat ada beberapa macam. Masing-masing pola mempunyai guru
gatra, guru lagu, guru wilangan dan lagu berbeda. Dalam tulisan ini pola-pola persajakan itu juga harus
juga disebut jenis tembang macapat (Widodo, 2006).Macapat merupakan karya sastra berbentuk puisi
yang menggunakan bahasa Jawa baru, diikat persajakan meliputi guru gatra, guru lagu, dan guru
wilangan. Persebaran macapat meliputi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura,
Lombok, dan Bali (Karsono H. Saputra, 2010). Tembang Macapat muncul sejak zaman kerajaan Demak,
kemuadian berkembang ke Pajang, Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta (Suharjendra, 1996).
Mijil berarti ―keluar‖, yang mengandung makna, jika bicara jangan asal ―Mijil‖ saja atau asal
bicara saja (Suharjendra, 1996). Mijil, Kata Mijil berarti miyos, metu, lahir (bahasa Jawa) melambangkan
seorang bayi lahir dari guwa garba (rahim) ibunya (Sukantina, 2009). Selain itu Mijil mempunyai
pengertian yang sama dengan kata pamijil, metu, atau lahir. Tembang Mijil cocok untuk menghantarkan
nasihat, melahirkan rasa sedih atau rasa sendu (Darsono, 2016). Maka dapat dikatakan Mijil mempunyai
arti yang menggambarkan sebuah benih yang lahir ke dunia. Mijil tersebut menggambarkan lahirnya
manusia yang masih suci. Mijil adalah salah satu tembang dalam macapat. Mijil mempunyai urutan guru
gatra, guru lagu, dan guru wilangan sebagai berikut : a) Guru gatra = 6, (Tembang Mijil mempunyai 6
baris kalimat); b) guru wilangan = 10, 6, 10, 10, 6, 6; c) guru lagu = i, o, e, i, i, o.Berikut adalah salah satu
tembang Mijil.

Gambar 0.1Tembang Mijil
Artinya : perhatikan anakku harap semua diingat, akan pesanku(nasihat) ini, kalian juga seorang
satriya (bagi tanah kelahiran kalian), harus bisa tenang dan halus dalam berpikir, sopan dan cerdas, untuk
segalanya(tingkah laku).
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Tembang macapat Mijil tersebut dapat dianalisis pergatra atau perbaris. Baris pertama pada
tembang macapat Mijil yaitu ―pomo kaki padha dipun eling” yang mempunyai arti pada segi bahasa yaitu
―perhatikan anakku harap semua diingat‖. Baris kedua berbunyi “mring pitutur ingong” yang
mempunyai arti bahasa ―akan pesanku(nasihat) ini‖. Baris pertama dan kedua menunjukkan seseorang
yang ingin memberikan pesan atau nasihat terhadap anaknya agar selalu diingat atau menjadi pedoman.
Baris ketiga berbunyi “sira uga striya arane” yang mempunyai arti bahasa ―kalian juga seorang
satria‖. Lanjutan dari baik pertama dan kedua, baris ketiga ini menjelaskan seseorang yang baru lahir
yang akan menjadi satria. Hal ini mengajarkan kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjadi
satria untuk negeri. Harus mampu menjaga nama baik bangsa terhadap dunia global.
Baris keempat berbunyi “kudu anteng jatmika ing budi” yang mempunyai arti bahasa ―harus
bisa tenang dan halus dalam berpikir‖. Baris ini mengajarkan bahwa sebagai manusia harus berperilaku
baik dan halus, tidak baik bila banyak berbuat tingkah. Selalu berpikir dingin dan tidak mudah emosi atau
marah.
Bari kelima berbunyi ―rurub sarta wasis” yang mempunyai arti bahasa ―sopan dan cerdas‖.
Tembang Mijil ini mengajarkan agar seseorang selalu menjaga perkataannya. Seseorang bila tidak dapat
menjaga perkataannya di hadapan orang lain maka akan membuat rugi orang itu sendiri, karena jika
seseorang tidak dapat menjaga perkataan maka dapat menyakiti hati orang lain. Berbicara santun
merupakan budaya masyarakat Indonesia. Tutur kata yang baik dan keramahan terhadap orang lain telah
membudaya di Indonesia. Hal tersebut telah diajarkan sejak zaman nenek moyang terutama di daerah
keratonan Surakarta. Sebagai masyarakat Indonesia atau bangsa timur yang terkenal mempunyai budaya
dan norma kesopanan tinggi, perlu memperhatikan segala bentuk tingkah laku dan perbuatan. Negara
Indonesia khususnya masyarakat jawa sangat memperhatikan hal tersebut, karena masyarakat jawa
mengenal adanya unggah-ungguh atau tata krama. Salah satu contoh masyarakat jawa lebih khususnya
lagi di wilayah Surakarta dalam hal tingkah laku dan perbuatan sangat menghormati kepada orang yang
lebih tua atau lebih tinggi jabatannya, contohnya orang yang lebih muda atau lebih rendah jabatannya
apabila berjalan di depan orang yang lebih tua atau lebih tinggi jabatannya akan sedikit membungkukkan
badan. Hal itu menunjukkan rasa hormat dan menghargai kepada orang yang lebih tua atau lebih tinggi
jabatannya.
Baris tersebut juga mengandung nasihat agar menjadi orang yang cerdas atau “wasis”. Cerdas
akan dimiliki sesorang apabila mau menuntut ilmu. Jika direlevansikan dengan kehidupan sekarang yaitu
harus mampu menuntut ilmu melalui jenjang pendidikan atau sekolah. Jika memiliki ilmu maka akan
cerdas atau “wasis”.
Baris keenam berbunyi “samubarangipun”yang mempunyai arti bahasa ―untuk segala (tingkah
laku)‖. Segala tingkah laku manusia harus dijaga agar tidak semena-mena. Segala nasihat tadi adalah
untuk segala tingkah laku yaitu harus selalu berfikir tenang dan baik dalam berpikir, sopan serta cerdas
atau pintar.
Agar orang hidup bahagia di dunia dan akhirat, hendaknya orang itu mau menuntut ilmu atau
belajar, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Ajaran ini disebutkan dalam serat Wulang Reh
pupuh X Mijil bait 23 (Santosa, 2016).

Gambar 0.2Tembang Mijil
Terjemahan:
―Setelah itu tidak ada lagi, pandainya bertanya-tanya dan menjadi kebiasaan orang hidup, maka
orang muda tekunlah mencari ilmu, agar.ilmu tersebut bisa menjadi pemerkokoh.‖
Berdasarkan kutipan di atas dapat diambil pengertian bahwa orang hidup hendaknya selalu
belajar atau menuntut ilmu, misalnya, dengan jalan senang bertanya kepada orang yang lebih tau (pandai),
hal itu sama seperti pada saat proses belajar mengajar di sekolah, dengan demikian akan pandai dan
mempunyai wawasan yang luas, sehingga mengerti tujuan hidup di dunia ini. Hakikat hidup hubungan
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manusia dengan sesamanya pada kutipan di atas merupakan wujud bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa
bantuan orang lain.
KESIMPULAN
Mijil mempunyai arti yang menggambarkan sebuah benih yang lahir ke dunia. Mijil tersebut
menggambarkan lahirnya manusia yang masih suci. Tembhang Macapat ini juga peninggalan para
Waliullah yang menjadikan nilainilai luhur dapat melekat sebagai karakter yang baik dalam tata
kehidupan (Susanto, 2016).
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tembang macapat mijil ternyata
mengandung nilai moral pendidikan atau sebuah nasihat yang dapat diringkas sebagai berikut:
a) Nilai pendidikan moral kesopanan
Negara Indonesia khususnya masyarakat jawa sangat memperhatikan hal tersebut, karena
masyarakat jawa mengenal adanya unggah-ungguh atau tata krama. Salah satu contoh masyarakat
jawa lebih khususnya lagi di wilayah Surakarta dalam hal tingkah laku dan perbuatan sangat
menghormati kepada orang yang lebih tua atau lebih tinggi jabatannya, contohnya orang yang lebih
muda atau lebih rendah jabatannya apabila berjalan di depan orang yang lebih tua atau lebih tinggi
jabatannya akan sedikit membungkukkan badan. Hal itu menunjukkan rasa hormat dan menghargai
kepada orang yang lebih tua atau lebih tinggi jabatannya.
b) nilai pendidikan moral etika
Tutur kata yang baik dan keramahan terhadap orang lain telah membudaya di Indonesia.
Hal tersebut telah diajarkan sejak zaman nenek moyang terutama di daerah keratonan Surakarta.
Sebagai masyarakat Indonesia atau bangsa timur yang terkenal mempunyai budaya dan norma
kesopanan tinggi, perlu memperhatikan segala bentuk tingkah laku dan perbuatan.
c) nilai moral pendidikan untuk mencari ilmu.
Orang hidup hendaknya selalu belajar atau menuntut ilmu, misalnya, dengan jalan senang
bertanya kepada orang yang lebih tau (pandai), hal itu sama seperti pada saat proses belajar
mengajar di sekolah, dengan demikian akan pandai dan mempunyai wawasan yang luas, sehingga
mengerti tujuan hidup di dunia ini.
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ABSTRAK
Permainan edukasi adalah permainan yang sangat menyenangkan dan merupakan langkah kreatif dari
aktivitas rekreasi yang dilakukan dengan memasukkan pembelajaran yang mempunyai nilai-nilai
pendidikan yang bersifat mendidik.Permainan edukasi sebagai suatu aktifitas yang membantu anak
mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional.. Dengan
pengembangan permainan edukasi dalam pembelajaran dapat menunjang penanaman karakter dalam
rangka membentuk watak anak bangsa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab berdasarkan pancasila. Pembelajaran tematik terpadu merupakan
pembelajaran yang mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema, pembelajaran ini dapat
menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam pembelajaran tematik, isi dan
materi pembelajaran dihubungkan dengan pengalaman siswa secara langsung yakni berinteraksi dengan
objek, fenomena, pengalaman dan lingkungannya melalui permainan edukasi guna penanaman
karakter.Kajian ini menggunakan pengembangan deskriptif kualitatif untuk mengetahui keefektifan
permainan edukasi dalam penanaman karakter pada pembelajaran tematik.Kajian ini menunjukkan bahwa
pengembangan permainan edukasi dalam pembelajaran tematik membantu guru untuk menanamkan
karakter pada siswa sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
Kata kunci: permainan edukasi, karakter, tematik
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan metode fundamental untuk kemajuan dan reformasi sosial (Jacobson,
2010:47). Dalam masyarakat multikultur, proper relation menjadi unsur penting yang senantiasa diiringi
dengan sikap dan watak yang membentuk interaksi yang tidak lain merupakan wujud perilaku demokrasi.
Dalam bukunya Democracy and Education (Dalton, 2002), ia menegaskan bahwa ―social environment
forms the mental and emotional disposition of behavior in individuals by engaging them in activities that
arouse and strengthen certain impulses, that have certain purposes and entails certain concequences”.
Pembentukan sikap dan watak tidak dapat dilakukan melalui penyampaian keyakinan, emosi, dan
pengetahuan secara langsung namun harus melalui perantara lingkungan. Sekolah dianggap sebagai
lingkungan terbaik yang dapat mempengaruhi watak mental dan moral anggotanya atau dalam hal ini
sebagai medium perantara.
Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa ―Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.‖
Berdasarkan tujuan undang-undang ini sesuai dengan nawacita Presiden nomor 8 yaitu penguatan
revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari
revolusi mental. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter
penerus bangsa melalui penguatan pendidikan karakter (PPK) yang bersumber dari Pancasila. Nilai
karakter meliputi religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas.
Untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertera dalam UU No.20 Tahun 2003 Pasal 3 dalam
rangka penguatan pendidikan karakter peserta didik maka harus diselenggarakan secara sistematis melalui
proses pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai wadah yang dapat membangun generasi baru bangsa
yang lebih baik dalam berbagai aspek. Dalam prakteknya pendidikan di Indonesia yang berjalan saat ini
Masih cenderung melihat hasil utama pendidikan dari segi kuantitatif saja seperti: hasil ulangan harian,
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hasil penilaian tengah semester, dan hasil penilaian akhir semester. Padahal pada sekolah yang sudah
menerapkan kurikulum 2013 juga harus melihat dari segi kualitatif berupa penilaian sikap yang meliputi
karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas.
Kondisibangsa saat ini semakin menunjukkan krisis karakter yang cukup memprihatinkan. Krisis
karakter ini mulai merambah ke dalam dunia pendidikan, karena pada proses pembelajaran pendidik
hanya mengajarkan pendidikan moral dan akhlak sebatas bacaan yang biasanya tertera dalam mata
pelajaran Pendidikan Agama dan Budi pekerti tetapi tidak dikembangkan menjadi nilai positif yang
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu banyak guru pada kenyataannya telah menghilangkan
salah satu komponen dalam proses pembelajarannya. Komponen yang dimaksud yaitu model
pembelajaran, yang menyebabkan peserta didik tidak bisa memecahkan masalah dalam pembelajaran
dengan baik. Pembelajaran hanya terfokus pada penjelasan yang disampaikan guru sehingga
pembelajaran terkesan membosankan dan kurang dirasakan maknanya oleh peserta didik.
Menurut Koesoema (2010:3) mengemukakan pengertian pendidikan karakter bahwa Karakter
merupakan struktur antropologis manusia, di sanalah manusia menghayati kebebasan dan menghayati
keterbatasan dirinya. Dalam hal ini karakter bukan hanya sekedar tindakan saja, melainkan merupakan
suatu hasil dan proses. Untuk itu suatu pribadi diharapkan semakin menghayati kebebasannya, sehingga
ia dapat bertanggung jawab atas tindakannya baik untuk dirinya sendiri sebagai pribadi atau
perkembangan dengan orang lain dan hidupnya.Rahardjo (2010:16) berpendapat bahwa Pendidikan
karakter adalah suatu proses pendidikan yang holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan
ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas
yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.Prasetyo dan Rivasintha (2013:30) mendefinisikan bahwaPendidikan karakter
sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen
pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga
menjadi manusia insan kamil.
Pendidikan karakter bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia,
bermoral, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotis, berkembang dinamis, berorientasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan Pancasila.Pendidikan karakter berfungsi (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik,
berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur;
(3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter
dilakukan melalui berbagai media yang mencakup keluarga satuan pendidikan, masyarakat sipil,
masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa.Pendidikan karakter bertujuan untuk
meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian
pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai standar
kompetensi kelulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri
meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta
mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.
Salah satu bentuk perwujudan proses pembelajaran yang professional adalah dengan
mengaplikasikan proses belajar mengajar langsung ke dunia luar. Pembelajaran di luar kelas atau sering
kita sebut outdoor learning dapat menciptakan suasana baru untuk menghindari kejenuhan peserta didik
dalam proses pembelajaran yang selama ini umumnya dilakukan hanya di kelas atau ruangan saja,
sehingga peserta didik akan menjadi lebih antusias dalam belajar. Pembelajaran di luar kelas dapat
dikondisikan sebaik mungkin dengan salah satu contohnya permainan edukasi. Hal ini berbeda dengan
proses yang umumnya dilakukan di dalam kelas dimana peserta didik hanya sekedar duduk dan
mendengarkan berbagai informasi yang ditransfer oleh guru kepada peserta didik, sehingga pada akhirnya
akan mudah membuat peserta didik merasa jenuh dan bosan.
Husamah (2013:19) menyatakan, outdoor learning merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi
kegiatan di luar kelas/sekolah dan di alam bebas lainnya. Dimana guru merencanakan untuk
menyelenggarakan pembelajaran di luar kelas, memberi salam, membagi siswa dalam kelompok, guru
memberi motivasi, memberi panduan belajar kepada masing-masing kelompok, guru memberi penjelasan
cara kerja kelompok, masing-masing kelompok berpencar pada lokasi untuk melakukan pengamatan dan
diberi waktu, guru membimbing siswa selama pengamatan di lapangan, selesai pengamatan siswa
diarahkan berkumpul kembali untuk mendiskusikan hasil pengamatannya, guru memandu diskusi dan
siswa diberi kesempatan persentasikan hasil diskusinya masing-masing kelompok dan kelompok lain
diberi waktu untuk menanggapi.
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Priest menyatakan dalam Husamah (2013:21) yang berjudul pembelajaran di luar kelas (Outdoor
Learning) bahwa:
―Outdoor education is, an experimental method of learning by doing, which takes place
primarily trough exposure to the out-of-doors. In outdoor education, the emphasis for the
subject of learning is placed on relationship: relationship concerning human and natural
resources.‖
Pendidikan luar kelas bertujuan agar siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan dan alam
sekitar dan mengetahui pentingnya keterampilan hidup dan pengalaman hidup di lingkungan dan alam
sekitar, dan memiliki apresiasi terhadap lingkungan dan alam sekitar.
Pembelajaran outdoor learning dapat memberikan dampak yang positif bagi peserta didik
diantaranya adalah: sikap, kepercayaan dan persepsi diri yang lebih baik. Outdoor learning dapat
meningkatkan keterampilan sosial, kerjasama, dan komunikasi yang lebih baik. Selain itu kemampuan
akademik peserta didik dan kesadaran lingkungan menjadi lebih baik. Outdoor learning mendukung
untuk kesehatan dan pertumbuhan peserta didik karena fisik peserta didik terlibat aktif dan bebas
bergerak, meningkatkan kepercayaan diri peserta didik, memberi kesempatan lebih luas bagi peserta didik
untuk berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam belajar. Outdoor
learning juga mengembangkan peserta didik untuk belajar percaya bahwa peserta didik seharusnya
belajar dari pengalaman hidup mereka langsung melalui lingkungan alam, sehingga mereka memilki
perasaan, pandangan, pendengaran, citra rasa dan sentuhan yang langsung ke objek nyata, seperti air,
tanah, api, hujan, tumbuhan, bebatuan dan sebagainya. Aktivitas fisik di luar ruangan sangat penting di
dalam pembelajaran, untuk memenuhi keingintahuan dan tuntutan peserta didik, seharusnya pendidikan
lebih ditekankan pada pengalaman yang berhubungan dengan alat pancaindera dan rasional daripada
buku-buku teks/buku paket pelajaran. Rousseau menyatakan bahwa guru pertama dalam kehidupan
manusia adalah kaki, tangan dan mata. keamanan dan pemantauan karena belajar dalam situasi yang
baru dan resiko yang lebih tinggi, mengembangkan kreatifitas dan kemampuan menyelesaikan masalah,
meningkatkan daya imajinasi, penemuan dan kemampuan nalar peserta didik. Pembelajaran Outdoor
learning akan memberikan kesempatan peserta didik untuk kontak langsung dengan dunia nyata dan
memberi suatu pengalaman yang unik yang tidak ditemukan di dalam kelas atau secara textbook.
Pembelajaran Outdoor learning ini mengajak peserta didik aktif mengeksplorasi lingkungan sekitarnya
untuk mencapai kecakapan kognitif, afektif, dan psikomotornya sehingga memiliki penguasaan ilmu dan
keterampilan.
Selain itu untuk meningkatkan karakter peserta didik dalam penerapan pembelajaran tematik
dapat menggunakan permainan edukasi. Permainan edukasi merupakan permainan yang dikemas untuk
merangsang daya pikir termasuk meningkatkan konsentrasi dan memecahkan masalah.Menurut Marc
Prensky (2012: 90), permainan edukasi adalah permainan yang didesain untuk belajar, tapi tetap bisa
menawarkan bermain dan bersenang-senang. Permainan edukasi adalah permaian yang dirancang atau
dibuat untuk merangsang daya pikir termasuk meningkatkan konsentrasi dan memecahkan masalah
(Handriyantini, 2009).Teknik pembelajaran interaktif yang efektif bagi peserta didik adalah dengan
menggunakan permainan edukasi hal ini dikarenakan sebagian besar anak memiliki rasa ingin tahu yang
tinggi terhadap semua yang berada di lingkungan sekitarnya.
Permainan Edukasi adalah semua jenis permainan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan
dan jenis permainan yang bersifat edukatif demi kepentingan peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan
kesimpulan dari pembahasan tentang teori konstruktivisme yang diungkapkan oleh Sujiono (2010: 31)
bahwa aliran konstruktivisme meyakini bahwa pembelajaran terjadi saat anak berusaha memahami dunia
di sekeliling mereka, siswa membangun pemahaman mereka sendiri terhadap dunia sekitar dan
pembelajaran menjadi proses interaktif yang melibatkan teman sebaya, orang dewasa, dan lingkungan.
Setiap siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berkat pengalaman-pengalaman dan interaksi aktif
dengan lingkungan sekitar dan budaya di mana mereka berada melalui bermain. Metode permainan yang
mengandung unsur pendidikan sebagai upaya mencerdaskan siswa harus dibuat dengan rancangan
program yang baik dan benar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arsyad (2011: 162) bahwa program
permainan yang dirancang dengan baik dapat memotivasi siswa dan meningkatkan pengetahuan dan
keterampilannya.Seperti yang diketahui bersama dalam menuju kedewasaan setiap anak memerlukan
kesempatan untuk mengembangkan diri untuk menunjang kesempatan diperlukan fasilitas dan sarana
pendukung dalam berbagai bentuk dan jenisnya antara lain alat peraga dan alat bermain. Hal itu dirasakan
anak dengan sangat rileks, santai tanpa paksaan. Dengan ini anak akan merasa senang bahkan bila ada
orang lain, anak akan tanpa merasa terganggu dan tetap konsentrasi pada apa yang sedang ia kerjakan.
Dengan bermain sambil belajar anak-anak dapat merangsang dan mendorong kepribadiannya baik yang
mencakup aspek ketrampilan/psikomotor kecerdasan bahasa emosi maupun sosialnya.
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Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti berencana melakukan penelitian dengan judul
―PENGEMBANGAN MODEL OUTDOOR LEARNING BERBASIS PERMAINAN EDUKASI UNTUK
PENANAMAN KARAKTER SISWA PADA PEMBELAJARAN TEMATIK SD‖.
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:
1. Bagaimanakah proses pembelajaran tematik yang diterapkan di sekolah dasar Kecamatan
Jebres saat ini?
2. Bagaimanakah pengembangan model pembelajaran outdoor learning berbasis permainan
edukasi?
3. Bagaimanakah efektifitas model pembelajaran outdoor learning berbasis permainan edukasi
dalam meningkatkan karakter siswa dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar?
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui proses pembelajaran tematik yang diterapkan di sekolah dasar
Kecamatan Jebres saat ini.
2. Untuk mengetahui proses pengembangan model pembelajaran outdoor learning berbasis
permainan edukasi guna mendapat pembelajaran yang yang lebih valid, efisien, praktis dan
efektif dalam kegiatan pembelajaran tematik yang diterapkan di sekolah dasar Kecamatan
Jebres saat ini.
3. Untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran outdoor learning berbasis permainan
edukasi dalam meningkatkan karakter siswa dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan. Penelitian
pengembangan digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut
(Sugiyono 2011:333).
Langkah-langkah pengembangan yang dipilih peneliti mengacu pada sepuluh langkah
pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall dalam Emzir (2011: 271) yang
menyarankan untuk membatasi penelitian dalam skala kecil, termasuk kemungkinan untuk membatasi
langkah penelitian.Penyederhanaan tahapan penelitian dilakukan oleh peneliti dikarenakan keterbatasan
waktu dan biaya yang dimiliki oleh peneliti. Tahapan-tahapan tersebut dipadukan dengan tahapan
sebagai berikut:
1. Tahap penelitian dan pengumpulan data, meliputi:
a. Penentuan gagasan dan tujuan pembuatan produk yaitu menetapkan outdoor learning berbasis
permainan edukasi sebagai sumber belajar dengan materi subtema 1 Keragaman Budaya
Bangsaku.
b. Pengumpulan materi subtema 1 Keragaman Budaya Bangsaku dengan pemetaan KD Bahasa
Indonesia 3.1, 3.2, 4.1 dan 4.2, PPKn 3.4 dan 4.4, IPA 3.6 dan 4.6, IPS 3.2, dan SBdP 3.3 dan
4.3.
2. Tahap perencanaan, meliputi:
a. Pembuatan permainan edukasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran diluar kelas dan
menampung isi materi subtema 1 Keragaman Budaya Bangsaku.
3. Tahap pengembangan produk, meliputi:
a. Melaksakan pembelajaran diluar kelas seperti taman dan lapangan
b. Merancang permainan pada setiap pembelajaran materi subtema 1 Keragaman Budaya Bangsaku
yang menunjang penanaman karakter.
4. Tahap validasi dan uji coba, meliputi:
a. Tahap validasi dilakukan oleh ahli materi dan ahli media
b. Revisi tahap I.
c. Tahap validasi dilakukan oleh guru kelas IV SD.
d. Revisi tahap II.
e. Uji coba produk pada siswa kelas IV SD Kecamatan Jebres.
f. Penyempurnaan produk akhir.
Prosedur pengembangan outdoor learning berbasis permainan edukasi materi subtema 1
Keragaman Budaya Bangsaku untuk siswa SD kelas IV dapat digambarkan pada bagan berikut:
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Pengumpulan materi subtema 1 Keragaman
Budaya Bangsaku
Perencanaan Produk

Pengembangan Produk Outdoor Learning
berbasis Permainan Edukasi

Produk Awal

Validasi oleh Ahli
Praktisi

Validasi oleh Ahli
Materi
Revisi Tahap I

Validasi oleh Guru Kelas IV SD
Revisi Tahap II
Uji Coba pada Siswa Kelas IV SD
Kecamatan Jebres
Penyempurnaan Produk

Produk Akhir berupa Pengembangan Outdoor
Learning Berbasis Permainan Edukasi

Dalam penelitian pengembangan, desain uji coba sangat perlu dilakukan untuk mengetahui
kualitas dari produk yang telah dikembangkan.Produk tersebut diuji kelayakannya untuk dijadikan
sebagai sumber belajar.Penilaian produk dilakukan oleh ahli materi dan ahli media, kemudian dilakukan
revisi tahap I. Selanjutnya produk kembali dinilai oleh guru kelas IV SD, kemudian dilakukan revisi
tahap II. Setelah itu, produk diujicobakan kepada siswa SD kelas IV sebelum produk akan menjadi
produk akhir yang layak dan berkualitas sebagai sumber belajar tematik.
Validator dalam penelitian ini adalah ahli materi subtema 1 Keragaman Budaya Bangsaku, ahli
media pembelajaran, dan guru kelas IV SD. Subjek uji coba pada penelitian ini adalah 30 sampai dengan
100 siswa kelas IV SD Kecamatan Jebres. SD Kecamatan Jebres dijadikan tempat uji coba penelitian
karena belum banyak terdapat pengembangan model outdoor learning berbasis permainan edukasi.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:
1. Data tentang proses pengembangan pengembangan model outdoor learning berbasis
permainan edukasi yang telah ditentukan, termasuk data yang berisi masukan dari ahli
materi, ahli media, dan guru kelas.
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2.

Data tentang karakter yang ternanam pada diri siswa berdasar pengembangan model
outdoor learning berbasis permainan edukasi. Data tersebut mencakup:
a. Data kualitatif berupa nilai setiap kriteria penilaian yang dijabarkan menjadi sangat baik
(SB), baik (B), cukup (C), kurang (K), dan sangat kurang (SK).
b. Data kuantitatif yang berupa skor penilaian (SB=5, B=4, C=3, K=2, SK=1).
Penelitian dan pengembangan ini menggunakan beberapa macam metode dalam mengumpulkan
data, yaitu kuesioner, observasi, dan wawancara. Berikut penjelasan masing-masing metode:
1. Kuesioner
Kuesioner digunakan untuk mengetahui penilaian ahli materi dan ahli media mengenai
pengembangan outdoor learning berbasis permainan edukasi pada materi subtema 1
Keragaman Budaya Bangsaku.Kuesioner yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan
ini adalah kuesinoer berstruktur dengan menggunakan skala Likert.Alternatif jawaban menurut
skala Likert yaitu; sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), kurang (K), dan sangat kurang (SK)
(Sukardi, 2009:146).
2. Observasi
Observasi dilakukan untuk mengetahui respon guru serta siswa saat penggunaan outdoor
learning berbasis permainan edukasi pada materi subtema 1 Keragaman Budaya Bangsaku.
Observasi dilakukan oleh peneliti yang juga berperan sebagai observer saat model digunakan.
3. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mengetahui tanggapan, komentar, dan saran guru serta siswa
setelah menggunakan outdoor learning berbasis permainan edukasi pada materi subtema 1
Keragaman Budaya Bangsaku.Metode wawancara dipilih karena peneliti dapat lebih dekat
dengan narasumber sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam.Wawancara dilakukan
terhadap guru kelas dan dua belas siswa kelas IV SD Kecamatan Jebres.
Instrumen penelitian ini berupa lembar validasi dari ahli materi dan ahli media, lembar
observasi, dan pedoman wawancara.Lembar validasi ahli materi digunakan untuk mengetahui seberapa
dalam materi yang disampaikan dan relevansinya terhadap kompetensi yang diharapkan.Lembar validasi
ahli media digunakan untuk mengetahui kelayakan media tersebut untuk digunakan dalam
pembelajaran.Lembar observasi digunakan untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran.Pedoman
wawancara digunakan untuk mengetahui tanggapan, komentar maupun saran dari guru dan siswa setelah
menggunakan model outdoor learning berbasis permainan edukasi dalam pembelajaran.Instrumen
penelitian divalidasi secara teoritik, yaitu dengan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing
penelitian.Hasil validasi tersebut adalah instrumen yang siap digunakan untuk pengumpulan data
penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian pengembangan outdoor learning berbasis permainan edukasi melalui
pengumpulan data dengan metode kuisoner, observasi, dan wawancara menunjukkan bahwa permainan
edukasi dalam pembalajaran outdoor learning sangat efektif dalam penanaman karakter pada
siswa.Terbukti dengan data kualitatif dan data kuantitaif karakter siswa yang berkembang setelah
dilaksanakannya penelitian.
KESIMPULAN
Membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab yang tertera dalam UU No
20 Tahun 2003 merupakan tanggung jawab kita bersama. Sebagai seorang pendidik diharapkan mampu
menanamkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam diri siswa.Dengan
pengembangan outdoor learning berbasis permainan edukasi dapat meningkatkan karakter siswa dalam
pembelajaran tematik di sekolah dasar.
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ABSTRAK
Pendidikan di Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan mengenai krisisnya pendidikan karakter.
Merosotnya nilai-nilai karakter pada diri siswa perlu untuk segera diatasi. Implementasi Gerakan Literasi
Sekolah merupakan salah satu cara untuk menanamkan pendidikan karakter pada siswa Sekolah Dasar.
Gerakan Literasi sekolah merupakan program pemerintah sebagai upaya penumbuhan budi pekerti untuk
menanamkan nilai -nilai pendidikan karakter melalui ekosistem sekolah yang literat yang dilaksanakan
dalam tiga tahap, yaitu pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan subyek siswa Sekolah Dasar di sekolah negeri dan
swasta yang ada di Kabupaten Wonogiri. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menelaah implementasi Gerakan Literasi
Sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter bagi siswa. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Gerakan Literasi Sekolah dalam menanamkan
pendidikan karakter kepada siswa Sekolah Dasar. Melalui Gerakan Literasi Sekolah diharapkan
tertanamnya karakter siswa yang berbudi pekerti luhur dan menjujung tinggi nilai-nilai moral dalam
kehidupannya.
Kata Kunci: Gerakan Literasi Sekolah, pendidikan karakter, siswa Sekolah Dasar
PENDAHULUAN
Tujuan pendidikan nasional sudah jelas tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 3, yaitu
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang
demokratis juga bertanggung jawab. Dari pasal 3 tersebut, hanya kalimat ‖mengembangkan kemampuan‖
yang berkaitan dengan konten ilmu pengetahuan sebagai hard-skills, selebihnya berkaitan dengan
pembentukan watak, keterampilan serta kreativitas, berakhlak dan demokratis yang tiada lain adalah softskills.Namun pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia masih sepi dengan pembangunan karakter
siswa . Di antara penyebab kemerosotan karakter bangsa indonesia adalah antara lain pendidikan pada
saat ini hanya mengedepankan aspek akademik dibandingkan dengan aspek spritual dan emosional. Hal
ini dibuktikan dengan maraknya berbagai olimpiade nasional maupun internasional di bidang matematika
dan sains. Pendidikan karakter kurang mendapatkan prioritas, sehingga nilai-nilai karakter belum
tersentuh. Banyak berbagai peristiwa di tanah air yang menunjukkan merosotnya nilai karakter bangsa
sepertiyang dikemukakan oleh Ryan Sugiarto (2009) bahwa sekarang ini telah banyak siswa yang tidak
menghormati guru, melakukan tawuran antar pelajar, menggunakan obat-obatan terlarang , tidak mau
untuk membaca dan tidak mau menghargai pendapat orang lain.
Berbagai cara dapat dilakukan sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter pada siswa,
salah satunya melalui implementasi Gerakan Literasi Sekolah(GLS). Gerakan Literasi Sekolah
dikembangkan berdasarkan sembilan agenda prioritas (Nawacita) yang terkait dengan tugas dan fungsi
Kemendikbud, khusunya Nawacita no 5,6,8 dan 9. Butir Nawacita yang dimaksud adalah (5)
meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat
dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; (9) memperteguh kebhinekaan dan
memperkuat restorasi sosial Indonesia(Kemendikbud 2016). Berdasarkan Permendikbud No 23 Tahun
2015, Gerakan Literasi Sekolah merupakan salah satu program untuk memperkuat penumbuhan budi
pekerti. Kegiatan yang dilakukan dalam Gerakan Literasi Sekolah adalah menumbuhkan minat membaca,
serta meningkatkan keterampilan membaca siswa agar dapat memahami isi bacaan dengan baik. Materi

519

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

bacaan sesuai dengan usia anak, berisi nilai-nilai budi pekerti yang dapat berupa kearifan lokal, nasional
dan global.
Gerakan literasi sekolah adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif dari berbagai
elemen. Ekosistem literat di sekolah yang terdiri dari berbagai unsur, mulai pelaksana, lingkungan, situasi
dan kondisi diarahkan pada pengembangan pendidikan karakter. Gerakan Literasi Sekolah merupakan
salah satu upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menciptakan peserta didik yang literat
sepanjang hayat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) menjelaskan bahwa ada tiga tahapan
dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah yaitu tahap pembiasaan, tahap pengembangan dan tahap
pelaksanaan. Berdasarkan hal tersebut, maka Gerakan Literasi Sekolah merupakan wadah yang tepat
untuk menanamkan pendidikan karakter bagi siswa.
Berdasarkan paparan di atas ,maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) bagaimana
implementasi Gerakan Literasi Sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter bagi siswa?, 2) Apakah
hambatan dalam mengimplentasikan Gerakan Literasi Sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter
bagi siswa? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Gerakan
Literasi Sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter bagi siswa Sekolah Dasar?
Gerakan Literasi Sekolah
GerakanLiterasiSekolahmerupakan salah satu
program Kemendikbud RI. Program
inilahiruntukmemperkuatPermendikbud RI Nomor 23 Tahun 2015 TentangPenumbuhan Budi Pekerti.
GLS dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan, mulai jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, dan sekolah Menengah Atas. Pada dasarnya GLS merupakan program menumbuhkan
minat baca, sehingga turut serta mengembangkan karakter gemar membaca pada siswa. Lebih
spesifik, GLS bertujuan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti siswa melalui pembudayaan
ekosistem literasi sekolah
agar
mereka
menjadi
pembelajaran
sepanjang
hayat
(Kemendikbud,2016:2). Gerakan Literasi Sekolah dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan
sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan
publik. Gerakan Literasi Sekolah merupakan gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai
elemen. Upaya yang ditempuh berupa pembiasaan membaca peserta didik.
Gerakan literasi sekolah bertujuan untuk mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran
yang warganya literat (berbudayaliterasi). Gerakan Literasi Sekolah melibatkan berbagai elemen, mulai
dari warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, pengawas sekolah, komite sekolah, peserta didik
dan orangtua/wali murid), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat dan pemerintah. Literasi
dalam konteks GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara
cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara
(Kemendikbud, 2016:2). Berdasarkan tujuan dan konsep dasar literasi tersebut, maka GLS juga
mempunyai andil dalam menumbuhkan karakter pada siswa dengan cara mengembangkan
kemampuan siswa dalam mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui
berbagai aktivitas seperti membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara.
Prinsip-prinsip Gerakan Literasi Sekolah antara lain :1) Pengembangan literasi disesuaikan
dengan perkembangan yang
dapat diprediksi.Tahap perkembangan anak akan mempengaruhi
kemampuan anak dalam membaca dan menulis. Guru perlu mengetahui tahap perkembangan anak,
guna merancang strategi pembiasaan yang tepat. Strategi pembiasaan yang tepat akan menentukan
keberhasilan proses pembiasaan yang dilakukan. 2) Program literasi yang baik bersifat berimbang. Guru
perlu menyadari bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda. Strategi
membaca dan jenis teks yang dibaca harus dibuat variatif dan menyesuaikan jenjang pendidikan
anak. Guru perlu memanfaatkan beragam jenis bacaan yang ada secara seimbang.3) Program literasi
terintegrasi dengan kurikulum. Pembiasaan literasi bukan menjadi bagian terpisah dari kurikulum.
Pembiasaan ini harus terintegrasi dengan kurikulum. Guru harus dapat memadukan setiap pelajaran
yang ada dengan kegiatan pembiasaan literasi. Guru perlu diberikan pengembangan profesi agar dapat
menjalankan kegiatan pembiasaan ini. 4) Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun. Kegiatan
pembiasaan literasi tidak hanya dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Pembiasaan ini dapat
dilakukan kapanpun. Guru dan sekolah harus memfasilitasi anak dalam kegiatan tersebut. 5)
Kemampuan literasi mengembangkan budaya lisan. Kegiatan pembiasaan literasi harus diwarnai dengan
kegiatan diskusi sehingga anak dapat belajar berpendapat, mendengarkan dan menghormati pendapat
orang lain.
Tahapan pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah menurut Kemendikbud (2016:27-30) dibagi
menjadi tiga, yaitu: 1)Tahap Pembiasaan. Pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di
ekosistem sekolah Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan
kemampuan literasi siswa. Pembiasaan kegiatan membaca ini bertujuan untuk menumbuhkan minat
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siswa terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca. Berbagai kegiatan seperti membaca nyaring,
membaca dalam hati diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan siswa terhadap bacaan. 2) Tahap
Pengembangan.Pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi Pada tahap ini
kegiatan pembiasaan literasi diarahkan pada tujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan
dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi
secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan pengayaan. Kegiatan seperti diskusi merupakan
contoh penerapan tahap ini. 3) Tahap Pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi Tahap
ketiga dari pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah ini adalah pelaksanaan pembelajaran berbasis
literasi. Tujuan yang ingin dicapai dari tahap ini adalah mengembangkan kemampuan memahami
teks oleh siswa dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah
kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan pengayaan
dan buku pelajaran.Pada tahap ini ada tagihan yang sifatnya akademis (terkait dengan mata
pelajaran), misalnya adanya kegiatan membuat resume atas suatu bacaan ataupun membuat kliping dari
berbagai sumber bacaan. Menyediakan berbagai jenis bacaan, akademik maupun non akademik
sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi.
Pendidikan karakter
Karakter merupakan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang dalam berpikir, bertindak,
dan berperilaku. Karakter terbentuk melalui beberapa komponen yang saling berkaitan. Menurut Lickona
(2013:72) karakter terbentuk dari tiga bagian yang saling berkaitan: pengetahuan moral, perasaan moral,
dan perilaku moral. Ketiga hal di atas merupakan faktor pembentuk kematangan moral. Kementerian
Pendidikan Nasional (2010) memaparkan 18 karakter yang perlu ditumbuhkan, yaitu religius, jujur,
toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,
cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli
lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
Pendidikan karakter merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan
tujuan tersebut. Pendidikan karakter adalah upaya fasilitasi yang dilakukan oleh pendidik, tenaga
kependidikan, dan komunitas untuk menjadikan siswa berkarakter baik (baik dalam cakupan hidup
dengan benar dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, alam, bangsa dan negaranya, serta
diri sendiri). Karena itu, sekolah sebagai pelaksana pendidikan karakter diharapkan dapat
memfasilitasi kebutuhan mengembangkan potensi, mengarahkan dan mengembangkan pola pikir,
serta perilaku siswa untuk memiliki kepribadian yang baik dengan memaksimalkan sarana dan prasarana,
serta pelayanan untuk siswa.
Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Untuk Penanaman Pendidikan Karakter
Implementasi Gerakan Literasi Sekolah merupakan program yang tepat untuk menanamkan
pendidikan karakter pada siswa Sekolah Dasar. Pelaksanaan
Gerakan Literasi Sekolah akan
menumbuhkan karakter bertanggung jawab pada diri siswa, karena siswa dibiasakan untuk membaca
sebuah buku kemudian membuat sinopsis buku. Pembiasaan ini secara tidak langsung akan
menumbuhkan karakter bertanggung jawab, tertib, jujur dan mandiri. Melalui gerakan membaca buku
yang menjadi program andalan dari Gerakan Literasi Sekolah, siswa dapat memilih bacaan yang sesuai
dengan perkembangannya. Siswa dapat memperoleh pengetahuan, ilmu tentang budi pekerti, rasa empati
dan rasa peduli ketika membaca sebuah buku.
METODEPENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptifKualitatif.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian secara holistik baik itu perilaku, motivasi, tindakan dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan memanfaatkan
berbagai metode ilmiah ( Moleong, 2017: 6). Desain penelitian ini adalah fenomenologi. Penelitian ilmiah
adalah penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena secara
alami, dengan dipandu oleh teori serta hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira atau diduga
terdapat antara fenomena-fenomena (Creswell, 2014 :21). Alasan pemilihan desain penelitian ini karena
penulis berupaya untuk memperhatikan makna-makna tindakan dari kejadian orang yang ingin di pahami.
Waktu penelitian dilaksanakan pada semester 2. Tempat penelitian adalah di SD negeri dan
swasta Kabupaten Wonogiri. Subyek penelitian semua elemen yang terlibat dalam Gerakan Literasi
Sekolah yang membatasi pada ruang lingkup fisik sekolah, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik.
Obyek penelitian ini adalah Gerakan Literasi Sekolah untuk penanaman pendidikan karakter meliputi
pelaksanaannya, hambatan dan dukungan yang diperoleh ketika mengimplementasikannya. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan adalah peneliti mencari data primer maupun data skunder. Narasumber
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penelitian ini adalah kepala sekolah, siswa, guru, petugas perpustakaan, warga sekolah yang lain dan wali
murid.
Penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data yaitu wawancara mendalam,
observasi dan analisis dokumen. Teknik observasi dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi
penelitian. Alat yang bisa digunakan dalam observasi adalah lembar pengamatan, ceklist, catatan kejadian
dan lain-lain. Wawancara Mendalam (In-dept interviewing) dilakukan untuk mencari data. Menurut
Sutama (2011: 93) wawancara memungkinkan seseorang untuk melaporkan informasi mengenai diri
mereka sendiri, tentang keadaan kehidupan, keyakinan, atau sikap mereka. Pemilihan informan pada
wawancara ini ditentukan dengan teknik purposive dan bersifat snow ball. Wawancara dilakukan untuk
mendapatkan data dari siswa, guru dan kepala sekolah, petugas perpustakaan, wali murid di Sekolah
Dasar negeri dan swasta tentang implementasi Gerakan Literasi Sekolah untuk menanamkan pendidikan
karakter pada siswa.
Tenikanalisa data yang digunakanadalahmenggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono,
2013 : 91). Kegiatantersebutterdiridari 3 (tiga) tahap yakni reduks idata ,penyajian data, dan verifikasi
data.Reduksi Data (data reduction) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada
hal-hal yang penting, dicaritema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap kedua adalah
penyajian data(data display). Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan
data. Display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaringkerja).
Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masihbersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan
yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Uji keabsahan data dalam
penelitian ini menggunakan empat uji keabsahan data kualitatif yaitu: 1) credibility (validitas internal), 2)
transferability (validitaseksternal), 3) dependability (reliabilitas), 4) confirmability (obyektivitas)
(Sugiyono, 2013: 364).
Uji credibility adalah uji dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan
dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat. Uji transferabitity dengan data hasil validitas
eksternal. Validitas eksternal bisa digunakan sebagai penunjuk ketepatan atau bisa diterapkan ke objek
penelitian. Uji dependability (reliabilitas) dipilih supaya ketidakvalidan data dalam penelitian bisa
dihindari. Uji konfirmability (Obyektivitas), dipilih untuk menyempurnakan hasil penelitian.Pengujian ini
dirasa penting untuk mengkonfirmasi antara hasil penelitian dengan kondisi nyata pada objek
penelitian.Peneliti juga menggunakan uji kredibilitas terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain
dengan triangulasi. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber , triangulasi teknik dan
triangulasi waktu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dari implementasi Gerakan Literasi Sekolah untuk menanamkan pendidikan
karakter pada siswa Sekolah Dasar diperoleh dari wawancara dan observasi serta didukung oleh data
dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada semester dua, di Sekolah Dasar negeri dan swasta Kabupaten
Wonogiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Gerakan Literasi
Sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter pada diri siswa. Penelitian dilakukan dengan
berpedoman pada Buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (Kemendikbud, 2016: 5). Ada tiga
tahapan dari pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah. Tiga tahapan tersebut adalah pembiasaan,
pengembangan dan pembelajaran.
Berdasarkan studi awal yang dilakukan, Gerakan Literasi Sekolah pada tahap pembiasaan telah
dilaksanakan pada Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kegiatan
pada tahap pembiasaan bertujuan untuk menumbuhkan minat siswa terhadap bacaan dan kegiatan
membaca (Kemendikbud, 2016:7), sehingga tidak ada tagihan pada kegiatan ini. Pada tahap
pembiasaan, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, membaca buku bacaan
(bukan buku pelajaran) 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan ini dapat dilakukan
dengan membaca nyaring oleh guru (kelas rendah). Membaca nyaring dapat membangun
komunikasi antara guru dan siswa. Kedekatan yang terjalin antara guru dan siswa akan memudahkan
guru dalam upaya pengembangan karakter siswa. Kegiatan pembiasaan untuk membaca pada kelas
tinggi dapat dilakukan dengan membaca dalam hati. Siswa kelas tinggi sudah mampu untuk memahami
bacaan dengan membaca dalam hati.
Guru memberikan perlakuan yang berbeda pada siswa kelas rendah dan siswa kelas tinggi. Pada
kelas rendah guru berperan sebagai teladan yang baik dalam membawakan cerita yang dibaca di depan
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kelas. Guru pada kelas tinggi berperan sebagai fasiltator bagi siswa untuk melakukan kegiatan diskusi
mengenai buku yang telah dibaca. Cerita yang telah dibacakan guru untuk siswa kelas rendah dan cerita
yang dibaca dalam hati oleh siswa kelas tinggi menekankan pada pemikiran kritis dan mengaitkan
informasi dengan pengalaman pribadi.Cerita yang telah dibaca dapat dijadika suatu materi untuk dibahas.
Pembahasan cerita dapat menumbuhkan karakter rasa ingin tahu, komunikatif dan berfikir kritis. Siswa
juga memperoleh pembelajaran karakter dari tokoh cerita yang telah selesai dibaca. Sebuah cerita dalam
buku selalu meninggalkan pesan moral bagi pembacanya. Melalui pesan moral dari buku diharapkan
karakter positif siswa terbentuk.
Sarana dan lingkungan pendukung Gerakan Literasi Sekolah yang ada di Sekolah Dasar negeri
dan swasta di Kabupaten Wonogiri antara lain perpustakaan sekolah, pojok buku, dan mading.
Lingkungan literat dapat mendukung tumbuhnya karakter pada diri siswa. Lingkungan literat yang ada di
sekolah mencangkup taman bacaan, kebun sekolah dan serambi sekolah yang nyaman untuk membaca.
Bahan bacaan yang ada di sekolah disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia anak. Buku bacaan
bagi anak usia SD dapat berupa cerpen, cerita anak, dongeng fabel, dongeng mite, legenda dan cerita
rakyat. Siswa SD diarahkan untuk cerita yang mengandung nilai optimisme, inspiratif dan imajinatif.
Gerakan Literasi Sekolah pada tahap pengembangan. Kegiatan literasi pada tahap pengembangan
bertujuan untuk mempertahankan minat membaca anak, membantu meningkatkan kelancaran dan
pemahaman membaca anak.(Kemendikbud, 2016: 27). Pada tahap pengembangan kegiatan paling banyak
fokus pada siswa. Siswa diarahkan untuk mandiri dalam membaca, baik membaca nyaring, terpadu dan
bersama. Siswa diarahkan untuk berdiskusi mengenai isi bacaan dan dilatih untuk memahami bacaan
sehingga siswa bisa menjiwai dan menghayati isi sebuah buku. Dari hasil wawancara diperoleh informasi
dari guru bahwa siswa SD negeri diberikan bacaan, kemudian siswa menceritakan kembali apa yang telah
dibaca. Siswa SD swasta disuruh membaca buku di perpustakaan, kemudian melakukan sinopsis cerita .
Pada tahap pengembangan guru dapat memberikan penghargaan kepada siswa yang dapat mengumpulkan
jumlah bacaan paling banyak. Mengapresiasikan siswa yang mampu melakukan sinopsis buku terbanyak.
Gerakan Literasi Sekolah pada tahap pembelajaran ini bertujuan untuk mempertahankan minat
siswa terhadap bacaan dan kegiatan membaca, serta meningkatkan kecakapan literasi siswa melalui
buku pengayaan dan buku teks pelajaran (Kemendikbud, 2016:57). Pelaksanaannya berupa penguatan
yang dilakukan selama pembelajaran dan terkait dengan mata pelajaran, sehingga terdapat tagihan
non akademik dan akademik. Siswa kelas rendah pada tahap pembelajaran, diberikan cerita bergambar
dalam bentuk komik dengan tulisan yang besar-besar. Siswa melanjutkan cerita anak untuk
menambahkan dialog antar tokoh. Kegiatan ini menumbuhkan karakter kerja keras dan kreatif. Siswa
kelas tinggi diarahkan untuk menulis kreatif dan menulis interaktif. Siswa diarahkan untuk menulis
kembali cerita yang telah dibaca. Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah pada SD Negeri dan Swasta di
Kabupaten Wonogiri pada umumnya sudah terlaksana dengan baik.
KESIMPULAN
Implementasi Gerakan Literasi Sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter pada
siswaSekolah Dasar negeri dan swasta pada umumnya sudah terlaksana dengan baik. Karakter siswa yang
terbentuk didapat dari proses membaca dan menyimak. Dengan membaca dan menyimak sebuah buku ,
diharapkan siswa dapat memiliki rasa simpati dan empati yang diperoleh dari membaca buku dan
menghayati peristiwa atau tokoh di dalamnya. Implementasi Gerakan Literasi Sekolah diharapkandapat
menumbuhkan karakter siswa. Gerakan Literasi Sekolah dilaksanakan melalui tigatahap, yaitu tahap
pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Pada ketiga tahap tersebut, penumbuhan karakter
dilakukan dengan cara memaksimalkan interaksi antara guru dan siswa untuk menumbuhkan
karakter bersahabat atau komunikatif, guru diharapkan menjadi teladan bagi siswa. Sekolah
menciptakan lingkungan yang literat, sehingga karakter kreatif dan gemar membaca tertanam pada diri
siswa. Berbagai kegiatan yang mendukung penumbuhan karakter siswa dilakukan, penghargaan diberikan
kepada siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan literasi. Karakter siswa yang kreatif, tanggung jawab,
tidak pantang menyerah dan mandiri diharapkan dapat tertanam melalui implementasi Gerakan Literasi
Sekolah. Implementasi Gerakan Literasi Sekolah dan pengelolaan ekosistem yang literat untuk
menanamkan pendidikan karakter pada siswa perlu diupayakan secara maksimal sehingga penanaman
karakter pada siswa dapat terwujud.
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ABSTRAK
Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas sumber daya manusia, karena kualitas karakter
menentukan kemajuan suatu bangsa. Thomas Lickona menjelaskan bahwa karakter terdiri atas tiga
macam yang saling berkaitan antara lain pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral
feeling), dan perilaku moral (moral behavior). Karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi
positif bukan netral. Jadi, orang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral positif. Dengan
demikian, pendidikan adalah membangun karakter, yang secara implisit mengandung arti membangun
pola perilaku yang berkaitan dengan dimensi moral yang positif, bukan yang negatif. Model pembelajaran
pengembangan moral kognitif akan mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral
dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Model pembelajaran klarifikasi nilai melatih peserta
didik untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup
yang ingin diperjuangkannya. Kajian ini menggunakan analisis literatur untuk mengetahui keefektifan
model pembelajaran pengembangan moral kognitif dan klarifikasi nilai dalam penguatan karakter siswa.
Kajian ini menunjukkan bahwa penguatan karakter kepada anak dapat dilakukan dengan model
pembelajaran pengembangan moral kognitif dan klarifikasi nilai.
Kata kunci: penguatan karakter, pengembangan moral kognitif, klarifikasi nilai
PENDAHULUAN
Pada saat ini penanaman karakter pada anak merupakan hal yang sangat diperbincangkan.
Adanya perubahan kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013, merupakan salah satu cara untuk penguatan
pendidikan karakter anak melalui implementasi KI 1 (sikap spiritual) dan KI 2 (sikap sosial) . Perubahan
kurikulum ini bermisi untuk menghadapi tantangan pada abad 21. Diharapakan anak dibekali nilai-nilai
karakter agar moral anak tidak merosot. Telah disebutkan juga dalam tujuan pendidikan nasional yang
termuat dalam UU No 20 Tahun 2003 agar peserta didik agar menjadi yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional , jelas
bahwa pendidikan di setiap jenjang diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal
ini berkaitan dengan pembentukan karakter pada anak. Karakter merupakan nilai-nilai yang berhubungan
dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud
dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan.
Pendidikan karakter perlu diterapkan kepada anak-anak mengingat di zaman yang semakin maju
ini, banyak terjadi tawuran pelajar, narkoba, kekerasan, dan sopan santun yang merupakan tradisi jawa
juga sudah menurun. Pendidikan karakter merupakan sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada anak
yang meliputi pengetahuan, kesadaran, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, dan lingkungan.
Banyak hal yang dilakukan dalam penanaman karakter kepada anak, salah satunya melalui
pengembangan moral kognitif. Winarno(2014) model pengembangan moral kognitif membantu siswa
mengembangkan kemampuan mempertimbangkan nilai moral secara kognitif. Penanaman karakter juga
dapat dilakukan melalui klarifikasi nilai yaitu pendekatan mengajar dengan menggunakan pertanyaan atau
proses menilai dan membantu siswa menguasai keterampilan menilai dalam bidang kehidupan yang kaya
nilai. Model pengembangan moral kognitif dan klarifikasi nilai dapat diintegrasikan dalam PKn. PKn
berfungsi sebagai pembentuk karakter warga negara. PKn sekolah memfokuskan pada pembentukan
warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi
warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan
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UUD 1945. Karakter yang dimaksud tentu saja karakter yang berpedoman pada nilai luhur bangsa dalam
hal ini Pancasila. Karakter kewarganegaraan baik untuk pribadi maupun masyarakat adalah karakter yang
didasarkan atas nilai-nilai Pancasila.
Manfaat penggunaan model pengembangan moral kognitif dan klarifikasi nilai adalah untuk
penanaman karakter pada anak sekolah dasar. Diharapakan kedua model ini dapat meningkatkan nilainilai karakter pada anak khususnya dalam pembelajaran PKn.
METODE PENELITIAN
Penulisan artikel ini menggunakan metode kajian pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai
referensi dan jurnal yang sesuai dengan topik penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Manshur Muslich (2014:71), pendidikan adalah membangun karakter, yang secara implisit
mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral
yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang buruk. Muchlas Samani & Hariyanto 2013: 4546, pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia
seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter
dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak,
yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk,
memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan seharai-hari dengan sepenuh
hati.
Syamsul Kurniawan 2013:30, pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai
karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan tindakan untuk
melaksanakan nilai-nilai tersebut. Sylvestre Nzahabwanayo (2017), menunjukkan bahwa pendidikan di
Itorero mengutamakan pendidikan karakter, dengan pendidikan karakter dapat meningkatkan nilai-nilai
budaya di Itorero. Thomas Lickona (2013:72), menjelaskan bahwa karakter terdiri atas tiga macam yang
saling berkaitan antara lain pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), dan
perilaku moral (moral behavior).

MORAL KNOWING
1. Moral awareness
2. Knowing moral
values
3. Perspective talking
4. Moral reasoning
5. Dicision macing
6. Self knowledge

MORAL FEELING
1. Conscience
2. Self esteem
3. Empathy
4. Loving the good
5. Self control

MORAL ACTION
1. Competence
2. Will
3. Habit

Gambar 1. Komponen Karakter
Jadi dapat disintesiskan bahwa pendidikan karakter merupakan proses pemberian hal-hal yang
positif agar berpengaruh terhadap watak siswa.
Nilai-nilai dalam Pendidikan karakter
Berdasarkan Perpres No 87 Tahun 2017 terdapat lima nilai karakakter utama, antara lain:
1. Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang
diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut,
menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah
agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Implementasi
nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan
agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan
kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan
kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.
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2.

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan
kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial,
budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya
bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta
tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan
agama.
3. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya
menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan
pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter
integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan
sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang yang
berintegritas juga menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas), serta mampu
menunjukkan keteladanan.
4. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan
mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan citacita. Siswa yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional,
kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.
5. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan
bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan,
memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan siswa dapat
menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas
keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati dan rasa
solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.
Klarifikasi Nilai
Setiap orang memiliki sejumlah nilai, baik yang jelas atau terselubung, disadari atau tidak,
kalrifikasi nilai (value clarification model) merupakan pendekatan mengajar dengan menggunakan
pertanyaan atau proses menilai (valuing process) dan membantu siswa menguasai keterampilan menilai
dalam bidang kehidupan yang kaya nilai. Penggunaan model ini bertujuan, agar para siswa menyadari
nilai-nilai yang mereka miliki, memunculkan dan merefleksikannya sehingga para siswa memiliki
keterampilan proses menilai. Yogi Prihandoko (2015), menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran
berbasis kognitif moral melalui klarifikasi nilai efektif terhadap hasil belajar PKn dengan
mempertimbangkan moral judgement siswa. Petru Lisievici (2016), menunjukkan bahwa pembelajaran
klarifikasi nilai sangat efektif dalam pendidikan moral.
Langkah-langkah pembelajaran klasifikasi nilai Menurut Winarno (2014:198), antara lain:
1) Pemilihan: para siswa mengadakan pemilihan tindakan secara bebas, dari sejumlah alternatif
tindakan mempertimbangkan kebaikan dan akibat-akibatnya.
2) Menghargai pemilihan: siswa menghargai pilihannya serta memperkuat dan mempertegas
pilihannya.
3) Berbuat: siswa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pilihannya, mengulanginya pada hal
lainnya.
Kelebihan model pembelajaran klarifikasi nilai, antara lain:
1) Memberikan penghargaan yang tinggi kepada siswa sebagai individu yang mempunyai hak
untuk memilih, menghargai, dan bertindak berdasarkan nilainya sendiri.
2) Metode pengajarannya juga sangat fleksibel
3) Mendapat tuntunan untuk berpikir dan berbuat lebih lanjut.
Pengembangan Moral Kognitif
Sjarkawi (2006:115), pengembangan moral kognitif menekankan tercapainya tingkat pertimbangan moral
yang tinggi sebagai hasil belajar. Vahid Ahmadi (2013), menunjukkan bahwa pengembangan moral
mempengaruhi kehidupan seseorang.Perkembangan moral manusia berlangsung melalui restrukturalisasi
atau reorganisasi kognitif, berlangsung secara berangsur melalui tahap prakonvensi, konvensi, pasca
konvensi. Model ini bertujuan membantu siswa mengembangkan kemampuan mempertimbangkan nilai
moral secara kognitif. Pengembangan moral kognitif menjadikan peserta didik lebih memahami persoalan
yang terjadi dari aspek-aspek yang paling sederhana hingga kompleks, sehingga dalam mencari solusi
persoalan yang adapun juga bisa tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Pengembangan moral kognitif
juga bisa menjadikan pola pikir peserta didik lebih tersistematis dalam menghadapi persoalan-persoalan
dalam hidupnya.
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Langkah-langkah pembelajaran moral kognitif menurut Winarno (2014:198) ,antara lain:
Menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung dilema moral atau pertentangan nilai.
Siswa diminta memilih salah satu tindakan yang mengandung nilai moral tertentu.
Siswa diminta mendiskusikan/ menganalisis kebaikan dan kejelekannya
Siswa didorong untuk mencari tindakan-tindakan yang lebih baik.
Siswa menerapkan tindakan dalam segi lain.
Menurut Masnur Muslich (2014,112) kelebihan model pembelajaran moral kognitif antara lain:
1) Mudah digunakan dalam proses pendidikan di sekolah karena pendekatan ini memberikan
penekanan pada aspek perkembangan kemampuan berpikir.
2) Pendekatan ini memberikan perhatian sepenuhnya kepada isu moral dan penyelesian masalah
yang berhubungan dengan pertentangan nilai tertentu dalam masyarakat.
3) Penggunaan pendekatan ini menjadi menarik, dalam praktiknya dapat menghidupkan suasana
kelas.
Menurut Masnur Muslich (2014,112) kekurangan model pembelajaran moral kognitif antara lain:
1) Pendekatan ini menampilkan bias budaya barat.
2) Menjunjung tinggi kebebasan pribadi yang berdasarkarkan filsafah liberal.
3) Pendekatan ini tidak mementingkan kriteria benar salah untuk suatu perbuatan.
Penutup
Berdasarkan pembahasan bahwa pengembangan moral kognitif dan klrafikasi nilai sangat
penting diimplemtasikan dalam pembelajaran PKn. Karena kedua model tersebut merupakan model
pembelajaran yang afektif digunakan dalam menanamkan karakter pada anak. Implementasi penanaman
karakter mengarahkan kepada peserta didik yang memiliki pengetahuan moral (kesadaran moral,
mengetahui nilai-nilai moral, memiliki perspektif, memiliki alasan moral, membuat keputusan dan
berpengetahuan), indra perasa( berhati nurani, percaya diri, berempati, menyukai kebaikan, dapat
mengendalikan diri, dan rendah hati) dan tindakan bermoral (berkemampuan, memiliki kemauan, dan
memiliki kebiasaan baik).
Model klarifikasi nilai sangat baik diterapkan dalam pembelajaran PKn karena meningkatkan
kompetensi penalaran moral. Karena dalam model ini siswa dilatih untuk menemukan, memilih,
menganalisis, memutuskan, dan mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya.
Dengan beberapa tahap mulai dari menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap
sendiri bukan karena penjelasan guru, siswa akan lebih mudah untuk memahami dan menginternalisasi
nilai-nilai tersebut sehingga akan lebih terampil dalam menyelesaikan kasus dilematis moral.
1)
2)
3)
4)
5)
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan emosi anak di sebuah TK di Kota Bandung.
Keterampilan emosi adalah kemampuan anak dalam mengelola emosi, menyalurkan emosi, dan
mengemas emosi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas model John Elliot
dilaksanakan tiga siklus dan setiap siklus terdiri dari tiga tindakan. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu pedoman penilaian performa, pedoman observasi, catatan lapangan, wawancara, dan
dokumentasi. Pada siklus I, anak-anak masih cerderung pasif karena media yang digunakan kurang
menarik dan peneliti kurang ekspresif dalam mendongeng sehingga keterampilan emosi anak belum
berkembang sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. Pada siklus II, anak-anak mulai tertarik dan
mulai aktif dalam mengikuti kegiatan mendongeng, karena media penunjang pada siklus kedua dapat
dimainkan oleh anak sehingga keterampilan emosi anak mulai meningkat. Pada siklus III, anak- anak
terlibat langsung dalam kegiatan mendongeng, anak-anak diberikan kesempatan untuk mendongeng
menggunakan media yang telah disiapkan. Keterampilan emosi anak meningkat setelah diterapkannya
kolaborasi dongeng dan lagu. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pengetahuan dalam
pengembangan teori keterampilan emosi anak dan dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan
keterampilan emosi anak.
Kata Kunci : Keterampilan Emosi, Dongeng dan Lagu.
PENDAHULUAN
Pendidikan anak usia dini adalah suatu wahana pendidikan dan pembinaan yang ditujukan
kepada anak usia 0-6 tahun sebagai upaya rangsangan dan stimulus untuk membantu anak dalam
mengoptimalkan seluruh potensinya sebagai bekal hidupnya dan untuk memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diatur dalam UU RI no 20 tahun 2003 Bab 1
Pasal 1 Ayat 14 yang memuat bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam pendidikan anak usia dini, terdapat
aspek perkembangan yang harus dikembangkan pada diri anak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan no 137 dan 146 tahun 2014 yang memuat beberapa aspek perkembangan
anak usia dini, yaitu aspek moral dan agama, kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, serta seni.
Pendidikan yang diberikan pada anak usia dini akan mempengaruhi anak pada masa selanjutnya.
Begitupun dengan kemampuan yang dimiliki anak sejak dini akan berpengaruh pada kehidupan
selanjutnya, salah satu kemampuan tersebut adalah keterampilan emosi. Mashar (2015) mengemukakan
bahwa keterampilan emosi adalah kemampuan seorang individu untuk mengenali, mengolah, dan
mengontrol emosi agar Ia mampu merespon secara positif setiap kondisi yang merangsang munculnya
emosi-emosi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut keterampilan emosi penting dikenalkan kepada anak
sejak dini. Salah satu keterampilan emosi anak adalah anak mampu mengekspresikan perasaannya pada
situasi dan pada tempat yang tepat.
Keterampilan emosi yang dimiliki anak, diharapkan anak mampu lebih mudah mengatasi
masalah sederhana yang dihadapinya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia nomor 137 tahun 2014, salahsatu tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4-5 dalam aspek
perkembangan sosial emosional adalah mampu mengendalikan perasaan, mau berbagi, menunjukan
antusiasme dalam melakukan permainan atau kegiatan, menunjukkan rasa empati. Hal ini sejalan dengan
pendapat Goleman (2015) yang mengemukakan bahwa keterampilan emosi yang harus dimiliki oleh
seorang anak yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi
orang lain, mengungkapkan perasaan, serta membina hubungan dengan orang lain. Anak yang
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mempunyai keterampilan emosi cenderung lebih mampu menghadapi lingkungannya. Keterampilan
emosi mempunyai korelasi positif dengan keberhasilan aspek perkembangan anak yang lainnya.
Namun, berdasarkan hasil observasi fakta di lapangan nampaknya masih ada anak usia dini
khususnya anak yang usia 4-5 tahun belum mampu mengelola emosi sesuai dengan kondisinya. Dalam
satu kelas di salah satu Taman Kanak-kanak terdapat beragam permasalahan anak yang menyangkut
dengan keterampilan emosi. Permasalahan tersebut diantaranya, anak masih belum mampu mengenal
emosi diri, mengungkapkan perasaan, dan mengendalikan perasaan. Bahkan terdapat beberapa anak yang
cenderung memunculkan sifat egosentris secara berlebihan, dan cenderung menarik diri (introvert). Selain
itu, terdapat anak yang sangat mudah menangis ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Hal
tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:
a. metode pengenalan dan pengembangan emosi yang diberikan oleh guru tidak sesuai dengan tujuan
pengembangan emosi anak
b. pengenalan serta pengembangan keterampilan emosi jarang menjadi materi inti dalam proses
kegiatan pembelajaran.
c. guru mengabaikan anak yang belum mampu mengendalikan emosinya.
d. stimulus atau rangsangan yang diberikan guru tidak bersifat kontinyu.
e. karakteristik anak yang cenderung kurang termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran.
Pembimbingan dalam mengembangkan keterampilan emosi anak dapat dilakukan dengan
berbagai cara serta melibatkan berbagai pihak dan berbagai media. Berangkat dari permasalahan tersebut,
peneliti memberikan solusi untuk mengembangkan keterampilan emosi anak melalui kolaborasi dongeng
dan lagu. Dongeng adalah cerita rekaan yang kaya akan manfaatnya, terutama dalam pembentukan
keterampilan emosi anak. Anak-anak cenderung menyukai dongeng dan melalui dongeng anak tidak
merasa bahwa Ia sedang belajar namun sedang mendengarkan kisah yang menarik. Namun, penggunaan
satu metode cenderung kurang efektif maka dari itu dongeng harus dikolaborasikan dengan hal yang
tidak kalah menarik bagi anak. Lagu merupakan salah satu hal yang menyenangkan dan disenangi oleh
anak. Peneliti mencoba mengkolaborasikan dongeng dengan lagu yang dirancang lebih menyenangkan
bagi anak, serta pesan-pesan yang bertemali dengan keterampilan emosi dapat tersampaikan serta mudah
diterima oleh anak. Metode kolaborasi adalah gabungan dari beberapa metode yang dilakukan dalam
kegiatan pembelajaran. Menurut Tea (2009) menggabungkan dua metode atau berbagai metode artinya
menggunakan lebih dari satu metode di suatu kesempatan mengajar.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan
penelitian dalam aspek perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun dalam keterampilan emosi.
Penelitian ini berjudul ―Keterampilan Emosi Anak Usia Dini dan Kolaborasi Dongeng Lagu‖.
METODE
Penelitian dilaksanakan di kelompok A usia 4-5 tahun. Metode penelitian ini menggunakan
metode Penelitian Tindakan Kelas. PTK digunakan untuk memperbaiki permasalahan yang sedang terjadi
pada sebuah kelas dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh guru di kelas tertentu namun
hasil dari penelitiannya tidak dapat digeneralisasikan. Menurut Mulyasa (2013, & Burns dalam Abdulhak,
2012) Penelitian Tindakan Kelas dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah dan meningkatkan
kualitas pembelajaran. Penelitian tindakan merupakan penerapan penemuan fakta pada pemecahan
masalah dalam situasi sosial untuk meningkatkan kualitas tindakan yang dilakukan di dalamnya melalui
kolaborasi dan kerjasama peneliti, praktisi, dan seluruh komponen yang terlibat. Penelitian Tindakan
Kelas dilakukan di dalam satu kelas yang memiliki suatu permasalahan dan memerlukan penyelesaian
guna memperbaikinya. Dalam penelitian tindakan kelas, peneliti dapat melibatkan seluruh komponen
sekolah untuk mempermudah dan memperlancar proses penelitian serta mendapatkan hasil yang optimal.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Elliot. Hal ini dikarenakan
dalam penelitian yang akan dilaksanakan tidak dapat selesai dalam satu tindakan. Selain itu,
meningkatkan keterampilan emosi perlu dilaksanakan secara bertahap. Melalui desain penelitian Elliot,
peneliti dapat menggambarkan rencana penelitian secara rinci. Desain Elliot dilaksanakan sebanyak tiga
siklus dan tiga tindakan pada setiap siklusnya. Penelitian ini dimulai dari perencanaan umum,
pelaksanaan pembelajaran, analisis data, dan refleksi.
Analisis data yang dilaksanakan dengan memilih dan memilah data untuk menjawab masalahmasalah yang dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu lembar penilaian performa anak, lembar observasi, wawancara guru dan anak, catatan lapangan, dan
dokumentasi berupa foto. Indikator yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah anak mampu mengenali
emosi diri secara sederhana, anak mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana, dan anak mampu
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mengendalikan perasaannya secara sederhana. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan yaitu
kualitatif dan kuantitatif.
KAJIAN TEORI
Dongeng
Dongeng atau cerita biasa disebut hanya sebuah bualan saja namun dongeng adalah cerita rekaan
yang mempunyai manfaat untuk pengembangan aspek-aspek perkembangan anak. Dongeng adalah
rangkaian cerita yang didalamnya mengandung pesan-pesan untuk pendengarnya. Menurut Suyanto
(2009) yang mengemukakan bahwa cerita atau dongeng adalah deskripsi suatu kejadian atau peristiwa
tentang sesorang atau suatu peristiwa rekaan yang penyampaiannya dapat dengan cara membacakan teks
cerita kepada anak (story reading) atau dengan mendongeng tanpa membacakan buku (story telling).
Menurut Pramono (2015) mendongeng dapat diartikan sebagai kegiatan membacakan cerita atau
menularkan cerita pada anak yang dapat dilakukan dengan menggunakan buku atau tidak menggunakan
buku. Berdasarkan penpadat ahli, dapat disimpulkan bahwa dongeng adalah rangkaian cerita yang
mengandung pesan-pesan kehidupan dan pengetahuan yang dapat mengembangkan perkembangan anak.
Sebuah dongeng dapat mengembangkan imajinasi anak, memperluas cakrawala pengetahuan
anak, mengembangkan karakter dan moral anak, mengembangkan keterampilan sosial emosional anak
dan memberikan nasehat kepada anak tanpa merasa digurui. Mendongeng harus memperhatikan teknikteknik mendongeng yaitu memperhatikan sasaran audiens, tema dongeng, ekspresi, intonasi suara, gerak
tubuh, dan tatapan mata. Pendongeng yang baik akan lebih mudah dalam menyampaikan pesan-pesan
yang terkandung dalam dongeng. Media yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan mendongeng
yaitu boneka tangan, boneka jari, wayang bervariasi, diorama, miniatur binatang, dongeng audio visual,
gambar berseri, buku cerita, dsb. Media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu boneka tangan, boneka
jari, wayang kreasi, diorama, dongeng audio, buku cerita, dan pop up book.
Lagu
Menurut Kamus Bahasa Indonesia (dalam Latif, 2013 & Suyanto, 2009) lagu adalah ragam suara
yang berirama dalam percakapan, bernyanyi, atau membaca, serangkaian kata-kata yang dilagukan
dengan irama dan nada tertentu. Lagu adalah serangkaian kata yang berirama mengandung unsur pesan
kehidupan ataupun pengetahuan-pengetahuan. Lagu dapat dinyanyikan menggunakan musik ataupun
tanpa musik. Melalui lagu, seseorang dapat mengungkapkan ekspresi, membantu rasa percaya diri anak,
membantu mengembangkan daya ingat anak, mengembangkan rasa humor, mengembangkan
keterampilan anak, dan menambah pengetahuan anak tanpa merasa digurui. Pembuatan sebuah lagu untuk
anak harus memperhatikan pripsip-prinsip yaitu tema disesuaikan dengan tujuan, lirik lagu tidak terlalu
banyak, menggunakan bahasa yang sederhana, hindari nada-nada yang tinggi, dan sebaiknya lagu untuk
anak melibatkan gerakan motorik. Lagu bermanfaat untuk memperluas cakrawala pengetahuan anak,
memotivasi anak, menyampaikan pesan-pesan kehidupan secara sederhana, melatih anak untuk berbicara,
dan melatih anak untuk mengekspresikan perasaannya.
Kolaborasi Dongeng Lagu
Menggabungkan dua metode atau berbagai metode artinya menggunakan lebih dari satu metode
di suatu kesempatan mengajar, Tea (2009). Kolaborasi dongeng dan lagu adalah gabungan dari
penggunaan dongeng dan lagu yang disajikan dalam satu kali tindakan pembelajaran. Kolaborasi dongeng
dan lagu ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan emosi anak usia dini usia 4-5 tahun.
Keterampilan emosi anak adalah kemampuan anak dalam mengenali, mengungkapkan emosi
sehingga Ia dapat mengendalikan emosinya sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat. Keterampilan
emosi akan berkaitan dengan keterampilan sosial anak. Keterampilan emosi anak akan terlihat dari
keterampilan sosial yang ditampilkan oleh seorang anak. Menurut Goleman (2015) meningkatkan kadar
keterampilan emosi pada anak usia dini sebagai bagian dari pendidikan reguler, bukan hanya sesuatu yang
diajarkan sebagai ―tambal sulam‖ kepada anak yang gagal dan mengalami hambatan emosi, melainkan
sebagai rangkaian keterampilan dan pemahaman yang perlu dikenalkan dan ditingkatkan bagi setiap anak
sehingga dapat menjadi bekal hidupnya kelak nanti. Keterampilan emosi harus dilatih sejak anak usia
dini. Hal ini sejalan dengan pendapat (Karimzadeh, Goodarzi, & Rezaei, 2012) bahwa keterampilan
emosi akan bermanfaat untuk kehidupan anak selanjutnya dan keterampilan emosi dipengaruhi oleh
faktor lingkungan.
Keterampilan emosi seorang individu memiliki beberapa unsur, hal tersebut dikemukakan oleh
Goleman (2015) bahwa keterampilan emosi mencakup unsur-unsur berikut:
a. Mampu mengenali emosinya sendiri, artinya anak mampu mengenali dan memahami rasa
senang, sedih, marah, empati, dan sebagainya.
b. Mampu mengelola suasana hati, artinya anak mampu mengontrol suasana hatinya.
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c.

Mampu memotivasi diri sendiri, artinya anak mampu dan merasa semangat dalam kegiatan,
khususnya kegiatan di sekolah.
d. Mampu mengendalikan emosi, artinya anak mampu mengontrol emosinya sesuai dengan
kondisinya.
e. Mampu membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain, artinya anak mampu
berteman dengan teman sebayanya.
Keterampilan emosi anak dapat difasilitasi dan ditingkatkan melalui beberapa cara salah satunya
yaitu mendongeng dan bernyanyi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dimulai dari siklus 1 yang dimulai dengan tahap perencanaan berupa perencanaan
pembelajaran yang akan dilaksanakan, perencanaan media yang akan digunakan, dan segala keperluan
yang menunjang penelitian. Setelah merencanakan tindakan penelitian, peneliti melaksanakan penelitian
yang dimulai dari tindakan 1 hingga tindakan ke 3. Tindakan tersebut berada pada satu siklus, kemudian
setelah tindakan 1, 2, dan 3 selesai, peneliti melakukan refleksi untuk memonitoring tindakan yang telah
dilaksanakan. Tahap refleksi juga membantu peneliti dalam melakukan perbaikan segala aspek penelitian
untuk memperbaiki tindakan pada siklus selanjutnya supaya lebih optimal. tahap refleksi ini dapat
digunakan sebagai sapu balik peneliti dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran
selanjutnya. Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan emosi anak usia dini
usia 4-5 tahun.
Siklus I
Pada tindakan 1 siklus I, indikator yang ingin dicapai dan dinilai adalah anak mampu mengenali
emosi diri secara sederhana. Media yang digunakan dalam kegiatan ini adalah buku cerita, piring
sterofoam, dan cat warna-warni.
Pada tindakan 2 siklus I, peneliti merancanakan kegiatan pembelajaran yang lebih menstimulus
anak untuk mengungkapkan perasaannya. Hal ini dilakukan karena indikator yang ingin dicapai dan
dinilai pada tindakan 2 adalah anak mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana. Anak dibimbing
untuk mampu mengungkapkan perasaan beserta asalannya. Media yang digunakan pada tindakan 2 yaitu
big book story, buku cerita yang dipersiapkan berukuran lebih besar daripada tindakan 1.
Selanjutnya pada tindakan 3 siklus I, peneliti merancang kegiatan pembelajaran yang lebih
memfokuskan pada cara-cara mengendalikan perasaan secara sederhana. Hal ini dilakukan supaya relevan
dengan indikator yang ingin dicapai dan dinilai pada tindakan 3, yaitu anak mampu mengendalikan
perasaannya secara sederhana. Pada penelitian tindakan 3, peneliti menggunakan media buku pop up
story. Buku cerita yang menyajikan tokoh ceritanya tiga dimensi. Jadi dalam siklus 1 ini, peneliti
merancang tiga indikator keterampilan emosi menggunakan media buku cerita yang bervariasi.
Pada siklus I, peneliti melaksanakan kegiatan mendongeng dengan teknik story reading yang
hasilnya belum mampu meningkatkan keterampilan emosi anak. Berikut rata-rata keterampilan emosi
anak.
Tabel 4.1 Rata-rata Keterampilan Emosi Siklus I
Indikator
Anak mampu mengenali emosi diri secara sederhana
Anak mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana
Anak mampu mengendalikan perasaan secara sederhana
Rata-rata

Rata-rata
1,89
1,89
1,81
1,86

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil siklus I belum mencapai kategori indikator
yang ingin dicapai. Hal ini dikeranakan beberapa hal, media yang digunakan kurang menarik sehingga
anak merasa tidak tertarik dengan kegiatan dan peneliti kurang ekspresif dalam mendongeng. Maka dari
itu, peneliti harus merancang ulang kegiatan mendongeng dengan memperbaiki dan melengkapi
kekurangan sehingga pelaksanaan siklus yang kedua dapat lebih baik lagi.
Siklus II
Seperti pada siklus I, pada siklus II ini peneliti membuat perencanaan pembelajaran secara
tertulis. Rencana pembelajaran tersebut dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaan Harian
(RPPH). Pembuatan RPPH dilakukan pada setiap akan melaksanakan tiap tindakan. RPPH siklus II dibuat
berdasarkan hasil refleksi dari siklus I. Peneliti melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk
membuat penelitian siklus II ini lebih baik dan optimal daripada siklus I. RPPH juga disesuaikan dengan
tema pembelajaran yang sedang berlangsung di TK Laboratorium UPI Kampus Cibiru. Selain
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merencanakan kegiatan dalam RPPH, peneliti juga menyiapkan media penunjang kegiatan pembelajaran
yang membantu proses pengumpulan data penelitian. Dalam siklus II tindakan 1, indikator yang ingin
dicapai dan dinilai adalah anak mampu mengenali emosi diri secara sederhana. Media untuk mendongeng
yang digunakan dalam kegiatan ini adalah diorama rumah adat, boneka yang terbuat dari botol yakult.
Diorama rumah adat adalah miniatur rumah adat yang dimiliki oleh boneka-boneka yakult yang telah
disiapkan.
Pada tindakan 2, peneliti merancanakan kegiatan pembelajaran yang lebih menstimulus anak
untuk mengungkapkan perasaannya. Hal ini dilakukan karena indikator yang ingin dicapai dan dinilai
pada tindakan 2 adalah anak mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana. Anak dibimbing untuk
mampu mengungkapkan perasaannya baik secara verbal maupun non verbal. Media yang digunakan pada
tindakan 2 yaitu diorama taman dan wayang dua dimensi. Diorama taman adalah miniatur taman dan
tokohnya adalah wayang.
Selanjutnya pada tindakan 3, peneliti merancang kegiatan pembelajaran yang lebih
memfokuskan pada cara-cara mengendalikan perasaannya secara sederhana. Hal ini dilakukan supaya
relevan dengan indikator yang ingin dicapai dan dinilai pada tindakan 3, yaitu anak mampu
mengendalikan perasaannya secara sederhana. Pada penelitian tindakan 3, peneliti menggunakan media
diorama binatang buas untuk mendukung dalam kegiatan bercerita dan bernyanyi. Diorama binatang buas
adalah miniatur hutan yang di dalamnya terdapat beberapa miniatur binatang buas. Jadi dalam siklus II
ini, peneliti merancang tiga indikator keterampilan emosi menggunakan media diorama yang bervariasi.
Media yang digunakan pada siklus ini berdasarkan hasil refleksi siklus I. Media dapat dimainkan oleh
anak dan bersifat tiga dimensi.
Berikut hasil rata-rata keterampilan emosi anak pada siklus II.
Tabel 4.2 Rata-rata Keterampilan Emosi
Siklus II
Indikator
Rata-rata
Anak mampu mengenali emosi diri secara sederhana
2,29
Anak mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana
2,54
Anak mampu mengendalikan perasaan secara sederhana
2,42
Rata-rata
2,42
Berdasarkan tebl di atas, rata-rata keterampilan emosi anak meningkat daripada siklus
sebelumnya. Hal ini dikarenakan peneliti melaksanakan seluruh refleksi yang telah dipaparkan. Namun
demikian, hal-hal yang perlu dilengkapi dari siklus II yaitu peneliti harus memperhatikan ukuran media
yang digunakan dan membuat aturan kegiatan yang edukatif dan tegas serta lebih mengoptimalkan teknik
mendongeng. Dengan semikian, peneliti harus membuat perencanaan yang lebih baik untuk dilaksanakan
pada siklus III.
Siklus III
Seperti pada siklus II, pada siklus III ini peneliti membuat perencanaan pembelajaran secara
tertulis. Rencana pembelajaran tersebut dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaan Harian
(RPPH). RPPH dirancang berdasarkan hasil refleksi dari siklus II. Peneliti melengkapi kekurangan pada
siklus II, memperbaiki kesalahan pada siklus II, dan mengoptimalkan siklus III agar penelitian dapat
terlaksana secara optimal. Pembuatan RPPH dilakukan pada setiap akan melaksanakan tindakan. RPPH
juga disesuaikan dengan tema pembelajaran yang sedang berlangsung di TK Laboratorium UPI Kampus
Cibiru. Selain merencanakan kegiatan dalam RPPH, peneliti juga menyiapkan media penunjang kegiatan
pembelajaran yang membantu proses pengumpulan data penelitian. Dalam siklus III tindakan 1, indikator
yang ingin dicapai dan dinilai adalah anak mampu mengenali emosi diri secara sederhana. Media untuk
mendongeng yang digunakan dalam kegiatan ini adalah boneka jari anggota keluarga dan panggung
sandiwara. Pada tindakan 2, peneliti merancanakan kegiatan pembelajaran yang lebih menstimulus anak
untuk mengungkapkan perasaannya. Hal ini dilakukan karena indikator yang ingin dicapai dan dinilai
pada tindakan 2 adalah anak mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana. Anak dibimbing untuk
mampu mengungkapkan perasaan secara verbal dan non verbal. Media yang digunakan pada tindakan 2
yaitu dongeng melalui audio. Media audio ini digunakan untuk memperbaiki pengkondisian anak supaya
siap mendengarkan dongeng sehingga isi dari dongeng dapat tersampaikan kepada anak.
Selanjutnya pada tindakan 3, peneliti merancang kegiatan pembelajaran yang lebih
memfokuskan pada cara-cara mengendalikan perasaan secara sederhana. Hal ini dilakukan supaya relevan
dengan indikator yang ingin dicapai dan dinilai pada tindakan 3, yaitu anak mampu mengendalikan
perasaannya secara sederhana. Pada penelitian tindakan 3, peneliti menggunakan media boneka tangan
untuk mendukung dalam kegiatan bercerita dan bernyanyi. Jadi dalam siklus III ini, peneliti merancang
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tiga indikator keterampilan emosi menggunakan media boneka jari, boneka tangan, dan dongeng melalui
audio. Berikut hasil rata-rata keterampilan emosi anak pada siklus III.
Tabel 4.2 Rata-rata Keterampilan Emosi
Siklus III
Indikator
Anak mampu mengenali emosi diri secara sederhana
Anak mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana
Anak mampu mengendalikan perasaan secara sederhana
Rata-rata

Rata-rata
3,64
3,67
3,64
3,65

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diasumsikan bahwa keterampilan emosi anak usia 4-5 tahun
meningkat melalui penggunaan kolaborasi dongeng dan lagu. Peneliti telah melaksanakan semua refleksi
dan seluruh siklus yang direncanakan. Maka dari itu, peneliti tidak membutuhkan siklus selanjutnya.
Sebagian besar anak telah mencapai indikator yang ditetapkan pada keterampilan emosi untuk anak usia
4-5 tahun.
Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis data pada temuan penelitian yang telah dilaksanakan, maka:
a. Siklus I
Pelaksanaan siklus I mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian yang telah
disusun oleh peneliti. Berdasarkan hasil rata-rata keterampilan emosi pada siklus I, dapat dilihat
bahwa rata-rata skor keterampilan emosi pada indikator mengendalikan perasaan masih rendah. Hal
ini karena dongeng yang disajikan kurang menarik. Dongeng disajikan dengan menggunakan media
buku cerita dan peneliti kurang interaktif dengan audiens dan lagu yang dinyanyikan tidak sesuai
dengan tema pembelajaran. Tema lagu yang dinyanyikan harus disesuaikan dengan audiens. Hal ini
merujuk pada pendapat Latif (2013) yaitu tema lagu termasuk dalam prinsip lagu-lagu untuk anak usia
dini dan menjadi hal yang penting diperhatikan. Melalui tema dalam sebuah lagu, peneliti akan lebih
mudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pada siklus I, keterampilan emosi anak belum meningkat. Maka dari itu peneliti memerlukan
perbaikan pada siklus selanjutnya. Seperti pendapatnya Erickson (dalam PSG UPI, 2011) dalam teori
perkembangan psikososialnya mengemukakan bahwa perkembangan emosional anak usia 3-5 tahun
berada pada tahap berinisiatif vs rasa bersalah, maka dari itu anak-anak memerlukan stimulus yang
kontinyu untuk meningkatkan keterampilan emosinya. Peneliti kurang ekspresif dalam membacakan
dongeng. Dongeng harus disampaikan dengan memperhatikan dan mengikuti teknik-teknik
mendongeng. Hal ini merujuk pada pendapat Nowicki dan Duke (dalam Kak Mal, 2014)
mengemukakan beberapa teknik-teknik mendongeng yaitu:
1. Pola dan irama bicara, hal ini berkaitan dengan intonasi yang digunakan ketika mendongeng
2. Jarak dengan audiens, karena penelitian ini dilaksanakan untuk anak TK maka jarak pada saat
mendongeng tidak terlalu jauh dengan anak-anak, sebaiknya anak-anak dikondisikan supaya
seluruh anak dapat melihat media yang digunakan dalam mendongeng
3. Gerak dan sikap tubuh, seorang pendongeng herus pandai dalam menggerakan anggota tubuh,
karena hal ini akan mempengaruhi kemenarikan dongeng yang disajikan
4. Kontak mata. Pada saat mendongeng, sebaiknya pendongeng dapat membagi penglihatan
terhadap seluruh audiens, karena hal ini sangat penting dilaksanakan.
5. Suara saat berbicara, suara yang digunakan akan menambah ekspresi pada dongeng dan
membuat dongeng lebih menarik bagi audiens
6. Penampilan, dalam menyajikan sebuah dongeng sebaiknya pendongeng berpenampilan menarik,
karena audiens akan fokus terhadap pendongeng dan menambah kemenarikan dongeng yang
disajikan.
Pada siklus I, peneliti belum mengoptimalkan teknik-teknik mendongeng. Berdasarkan hal
tersebut, maka penelitian ini dilanjutkan ke siklus yang kedua.
b. Siklus II
Siklus II dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi dari siklus sebelumnya. Refleksi
dilaksanakan untuk mengevaluasi penelitian yang telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan desain
Penelitian Tindakan Kelas model Elliot menurut Hopkins (dalam Abidin, 2011) bahwa refleksi
dilakukan untuk memonitor implementasi dan efeknya serta menjelaskan kegagalan dan perbaikan
yang harus dilakukan. Pada siklus II, peneliti memperbaiki media yang digunakan agar kegiatan yang
dilaksanakan lebih efektif. Hal ini sependapat dengan (Agnia, Syaichudin, & Tulus, 2012) bahwa
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penggunaan media pembelajaran sangat mendukung dalam kegiatan mendongeng. Media yang
digunakan dapat disesuaikan dengan kegiatan dan tema dongeng yang disampaikan kepada anak.
Media yang digunakan pada siklus II yaitu diorama, hal ini dilakukan agar tokoh-tokoh dalam
dongeng dapat dimainkan oleh anak-anak.
Pada pelaksanaan siklus II sudah lebih baik dari siklus sebelumnya. Peneliti melaksanakan
seluruh refleksi yang telah dilakukan, selain itu peneliti juga menyajikan dongeng tidak terpaku
dengan buku. Artinya peneliti mendongeng dengan cara story telling karena hal ini lebih menarik
perhatian anak. Seperti pendapat (Panc, Georgescu & Zaharia, 2015) bahwa story telling dapat
menjadi metode yang efisien dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Selain itu,
peneliti sudah mencoba mengoptimalkan teknik-teknik mendongeng yang telah dikuasai.
c. Siklus III
Siklus III adalah siklus terakhir dalam penelitian ini, karena dari hasil penelitian siklus III
peneliti memperoleh data yang sudah mencapai tujuan penelitian. Pada siklus III, peneliti mencoba
memberikan reward tambahan sebagai motivasi anak untuk mampu mengikuti kegiatan dan mampu
menerapkan keterampilan emosi pada kehidupan selanjutnya. Menurut (Tirtayani, 2014) guru kelas
hendaknya dapat memotivasi anak agar dapat mengungkapkan perasaannya dengan terbuka dan
membantu anak untuk mengungkapkan emosi secara wajar. Mengungkapkan perasaan adalah salah
satu keterampilan emosi yang harus dimiliki oleh seorang anak. Keterampilan emosi dapat
dipengaruhi oleh faktor eksternal.
Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa rata-rata skor
yang diperoleh anak meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
a. Peneliti memperbaiki teknik-teknik mendongeng dan bernyanyi pada setiap siklusnya.
b. Media yang digunakan untuk kegiatan dibuat lebih optimal.
c. Dongeng yang disampaikan lebih menarik dan menstimulus rasa ingin tahu anak.
d. Teknik pengkondisian anak lebih bervariasi sehingga anak dapat mengikuti kegiatan yang telah
dirancang oleh peneliti.
Berikut hasil penignkatan skor keterampilan emosi anak usia 4-5 tahun melalui kolaborasi
dongeng dan lagu.
Grafik 4.1

Peningkatan Rata-rata Keterampilan Emosi
Anak Kelompok A
4
3
2
1

3,65
1,86

2,42

0

Siklus I

Siklus II

Siklus III

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa keterampilan emosi anak melalui kolaborasi
dongeng dan lagu telah mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-rata skor yang
diperoleh anak pada setiap siklus.
SIMPULAN dan REKOMENDASI
Keterampilan emosi anak usia dini dapat berkembang melalui stimulus dan latihan secara
kontinyu. Stimulus tersebut dapat diberikan oleh orang dewasa, guru, dan orangtua yang berada
dilingkungan anak. Pengalaman yan didapatkan dari lingkungan tersebut, akan membantu anak dalam
meningkatkan keterampilan emosinya hingga mencapai titik optimal perkembangannya. Salah satu
stimulus yang dapat dilaksanakan di sekolah yaitu melalui inovasi metode pembelajaran. Salah satu
inovasi metode pembelajaran yaitu kolaborasi dongeng lagu. Dalam pelaksanaannya, guru dapat
menyesuaikan dengan kebutuhan, minat dan karakter anak-anak.
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ABSTRAK
Permainan tradisional mulai menjadi hal yang asing bagi anak-anak, kurangnya tempat bermain dan
majunya teknologi ikut mendongkrak kepopuleritasan permainan modern dan menggeser permainan
tradisional. Permainan tradisional diyakini memiliki berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh
permainan modern, salah satunya keterampilan sosial. Menggunakan studi literasi, artikel ini akan
memberikan penjelasan keterampilan sosial yang muncul pada beberapa permainan tradisional, seperti
kejujuran, nilai disiplin, nilai toleransi dan cinta damai, nilai kerjasama, nilai kekompakkan, dan
sebagainya.
Kata kunci: keterampilan sosial, permainan tradisional, social skills, traditional games.
PENDAHULUAN
Bermain menurut Asmawati (2015) merupakan kebutuhan manusia sepanjang budaya yang ada di
dunia, sehingga ketika dalam fase anak-anak, manusia melakukan permainan. Saat bermain, manusia akan
merasa bahagia, melakukan apa yang diinginkan, dan melatih kemampuan-kemampuan yang ada pada
dirinya dengan senang hati, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hurlock dan Musfiroh (dalam
Asmawati, 2015) bahwa kegiatan bermain adalah sesuatu yang dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan,
atau tekanan dari pihak luar. Walaupun dilakukan dengan rasa senang dan tanpa tekanan, bagi anak kecil
kegiatan seperti ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan kemampuan semaksimal
mungkin karena dunia bermain adalah dunia mereka, sehingga bisa dikatakan anak melakukan sesuatu
yang disenangi dengan kemampuan yang maksimal. Hal tersebut jika diaplikasikan dalam aspek
pembelajaran, maka bisa memaksimalkan pembelajaran tanpa memberikan beban pada anak, karena
mereka akan merasa terdorong untuk mengikuti pembelajaran. Tanpa perlu menuntut anak untuk
berperilaku aktif dalam proses pembelajaran, anak akan dengan sendirinya melakukan kegiatan dengan
aktif, hal ini disampaikan oleh Syaikhudin (2013) bahwa bermain adalah alat utama yang menjadi latihan
untuk pertumbuhan karena anak langsung mencobakan diri secara aktif. Secara tidak langsung
pembelajaran yang aktif melalui permainan tradisional akan mendorong untuk bersikap percaya diri dan
mampu mengeluarkan apa yang ingin disampaikan dengan baik. Dari berbagai kajian yang telah
diungkapkan, maka tidak berlebihan jika Gelisli and Yazici mengungkapkan bahwa ―game is the most
effective way of children education, game is a real education tool, and the knowledge and skills, gained in
the years before and during school, are passed down through it.‖ (Gelisli and Yazici, 2015).
Terjadinya pergeseran zaman menjadi andil yang besar dalam menipisnya eksistensi permainan
tradisonal di kalangan anak-anak saat ini, masuknya budaya-budaya luar melalui berbagai media cetak
maupun media elektronik menjadi salah satu dampak yang tidak dapat dipungkiri lagi, kemajuan
teknologi yang memiliki banyak dampak positif untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan juga
mempunyai dampak negatif. Salah satunya adalah tergusurnya posisi permainan tradisional ke permainan
berbasis teknologi seperti video game, komputer, telepon genggam, play station, dan lain sebagainya.
Orang tua juga memiliki andil besar dalam terkikisnya permainan tradisional ini, dengan alasan agar anak
tidak bermain di luar rumah sehingga tidak perlu khawatir dengan bahaya yang ada di luar atau agar anak
lebih mudah diam di tempat dan tidak menangis sehingga orangtua dapat leluasa mengerjakan
pekerjaannya sambil menjaga anak. Selain itu, lingkungan tempat tinggal yang terkena imbas
pembangunan terutama di perkotaan turut membatasi area bermain anak. Ruang terbuka yang digunakan
area bermain anak sangat diperlukan untuk dijadikan sarana yang aman untuk bermain dan belajar,
dengan minimnya area bermain, anak akan cenderung bermain gadget atau komputer di rumah. Hal
semacam ini turut membatasi interaksi sosial siswa yang nantinya berimbas pada bergesernya karakter
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yang dimiliki anak Indonesia dan generasi-generasi selanjutnya, sehingga Indonesia yang dikenal dengan
keramah tamahannya berubah menjadi orang-orang yang individualis.
Permainan tradisional ialah hasil dari kebudayaan yang mengandung berbagai nilai positif bagi
masyarakat yang memainkannya, terutama bagi anak-anak. Permainan tradisional merupakan hasil suatu
budaya, memiliki nilai-nilai atau values yang dibutuhkan anak dalam pendidikan karakternya, beberapa
penelitian mengemukakan nilai-nilai yang ada pada beberapa permainan tradisonal, diantaranya Siagawati
(2007) mengungkapkan nilai-nilai pada permainan gobak sodor antara lain adalah nilai kegembiraan, nilai
kejujuran, nilai sportivitas, nilai perjuangan hidup, nilai kerjasama, nilai kekompakan, nilai sosial skill,
nilai kesehatan, nilai kelincahan, nilai spiritualisme, nilai pengaturan strategi, dan nilai kepemimpinan.
Asmawati (2015) memberikan lebih banyak rincian mengenai beberapa nilai pada permainan tradisional,
diantaranya congklak, memiliki nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai toleransi dan cinta damai, nilai percaya
diri, nilai mandiri, nilai hormat, nilai sopan santun, dan nilai tanggungjawab, pada permainan petak umpet
mengandung nilai-nilai seperti nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai toleransi dan cinta damai, nilai percaya
diri, nilai mandiri, nilai tolong menolong, nilai kerjasama, nilai gotong royong, nilai menghormati, nilai
sopan santun, nilai tanggung jawab, dan nilai kerja keras. Begitu banyak dan beragam nilai-nilai dalam
permainan tradisional, yang paling umum adalah nilai kejujuran atau sportivitas dalam permainan, dimana
hal seperti ini mungkin bisa disepelekan oleh anak-anak yang bermain permainan yang berbasis teknologi
karena anak yang bermain permainan yang berbasis teknologi lebih sering bermain secara individual,
tidak berinteraksi secara langsung dengan anak yang lain atau lingkungannya. Selain itu, menurut
pendapat Gelisli and Yazichi yang mengutip dari beberapa sumber, permainan memiliki peranan penting
dari perkembangan sosial anak terkait dengan bahasa si anak, dengan menggunakan permainan yang
mengedepankan sisi sosial anak akan terbiasa untuk berinteraksi, berikut lengkapnya:
Basal, 2007; Gunturkun, 2009; Firat, 2013 was explaining, one of the most important contributions
of game to socio–cultural development of a child is its development of language. In a role in the
game, speech, tongue twisters, song and other elements effect the language development
positively. Game is also effective in enriching vocabulary, expressing emotions and thoughts
properly, speaking in front of public in a relaxed way, tone of voice, adjusting the stress of words,
as well as listening and understanding others (Gelisli and Yazici, 2015).
Permainan tradisional bukan hanya mengedepnkan sisi sosial karena akrab dengan interaksi
dengan sebaya, namun juga melatih ketermpilan sosial anak karena dalam permainan tradisioanl, anak
lebih diajak berinteraksi dengan teman lainnya, dibiasakan berkomunikasi, bekerjasama, dan mematuhi
peraturan. Keterampilan sosial adalah kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, berbagi, berpartisipasi,
dan beradaptasi (simpati, empati dan mampu memecahan masalah serta disiplin sesuai dengan peraturan
dan norma yang berlaku) (Perdani, 2014). Alwansyah (2015) memberikan pengertian bahwa keterampilan
sosial merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam satu konteks sosial dengan
suatu cara yang spesifik yang secara sosial dapat diterima atau dinilai dan menguntungkan orang lain.
Keterampilan sosial menurut Seefeldt dan Barbour (1994: 57-59) meliputi: keterampilan komunikasi,
berbagi (sharing), bekerja sama, dan berpartisipasi dalam kelompok masyarakat.
Saat ini, generasi tua hanya bisa bernostalgia dengan permainan yang dulu biasa dimainkan semasa
kecil, sedangkan generasi zaman sekarang tidak terbiasa melakukan permainan tradisional ini. Sehingga
menjadi tugas bersama untuk kembali membangunkan permainan-permainan tradisional dari tidur
panjangnya untuk dimasyarakatkan terutama bagi anak-anak agar salah satu aset bangsa ini tidak punah
dan hanya sekedar menjadi catatan sejarah. Dismping itu, keterampilan sosial bagi anak merupakan hal
yang penting bagi anak dalam perkembangannya hingga dewasa, manusia merupakan makhluk sosial
yang diharuskan berkomunikasi, bekerjasama, dan harus beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga
sangat penting bagi makhluk sosial untuk memiliki keterampilan tersebut. Penelitian ini memfokuskan
pada keterampilan sosial yang dapat diperoleh seorang anak ketika bermain permainan tradisional,
dimana kebanyakan anak zaman sekarang lebih condong bermain gadget yang membawa dampak sosial
yang negatif. Penelitian yang pernah dilakukan, seperti si A yang dilakukan di kalangan anak sekolah
menengah umum, dan penelitian si B yang dilakukan di daerah-daerah kota besar seperti Jakarta,
Surabaya, dan Medan.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literasi, yaitu memperoleh data
dengan cara mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan tersebut. Data
pustaka yang dikumpulkan berupa buku, jurnal nasional maupun internasional, artikel imliah, penelitian
yang pernah dilakukan dan berkaitan keterampilan sosial dan permainan tradisional. Data yang
dikumpulkan kemudian dibaca dan dicatat yang sekiranya mendukung artikel ini sebagai pijakan untuk
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memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau
hipotesis penelitian. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang
lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterampilan sosial yang dapat diperoleh anak dalam permainan tradisional sangat beragam,
tergantung permainan yang dimainkan dan sifat permainan tersebut. Beberapa permainan tradisional dan
berikut keterampilan sosialnya ialah sebagai berikut:
1.Congklak, memiliki nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai toleransi dan cinta damai, nilai percaya
diri, nilai mandiri, nilai hormat, nilai sopan santun, dan nilai tanggungjawab (Asmawati,
2015).
2.Petak umpet mengandung nilai-nilai seperti nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai toleransi dan cinta
damai, nilai percaya diri, nilai mandiri, nilai tolong menolong, nilai kerjasama, nilai gotong
royong, nilai menghormati, nilai sopan santun, nilai tanggung jawab, dan nilai kerja keras
(Asmawati, 2015).
3.Gobak sodor lain adalah nilai kegembiraan, nilai kejujuran, nilai sportivitas, nilai perjuangan
hidup, nilai kerjasama, nilai kekompakan, nilai sosial skill, nilai kesehatan, nilai kelincahan,
nilai spiritualisme, nilai pengaturan strategi, dan nilai kepemimpinan (Siagawati, 2007).
KESIMPULAN
Dunia anak yang diperuntukkan untuk bermain dan belajar merupakan saat yang tepat untuk
menanamkan sikap-sikap positif dan mengarah pada sikap yang seharusnya dimiliki oleh generasi bangsa
Indonesia. Melalui permainan pula anak dapat memperoleh keterampilan-keterampilan tertentu, dengan
permainan tradisional yang beraneka ragam keterampilan sosial akan tertanam sejak kecil, diantaranya
keterampilan sosial sopan santun kepada orang lain, menghargai, berkomunikasi dengan baik, berempati,
bekerjasama, dan lain sebagainya.
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ABSTRAK
Terciptanya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil dalam persiapan abad ke 21 adalah terwujudnya
masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan berada Hal tersebut
bermakna bahwa bangsa Indonesia harus memiliki kepribadian yang berkarakter kuat. Penguatan
pendidikan karakter di era sekarang merupakan hal yang penting untuk dilakukan mengingat banyaknya
peristiwa yang menunjukkan terjadinya krisis moral baik di kalangan anak-anak, remaja, maupun
orang tua. Sekolah dasar merupakan lembaga pertama yang sangat diperlukan untuk menguatkan karakter
yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Selain itu, pendidikan di sekolah dasar akan menentukan arah
pengembangan potensi peserta didik. Salah satu karakter yang dapat dikembangkan di sekolah dasar
adalah perilaku disiplin.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penguatan pendidikan
karakter (disiplin) dan mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan karakter disiplin peserta didik sesuai
dengan gendernya di sekolah dasar. Penelitian ini pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Sekolah
Dasar Negeri di Kota Surakarta, dengan subjek guru dan peserta didik. Data dikumpulkan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah
teknik triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pendidikan
karakter disiplin di Sekolah Dasar Negeri di Kota Surakarta dilakukan melalui lima kebijakan, yaitu (1)
membuat program pendidikan karakter; (2) menetapkan aturan sekolah dan aturan kelas; (3) membuat pos
afektif di setiap kelas; (4) memantau perilaku kedisiplinan peserta didik di rumah melalui buku catatan
kegiatan harian; dan (5) menciptakan iklim kelas yang kondusif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara perilaku disiplin peserta didik berdasarkan gender.
Kata Kunci: perilaku disiplin, gender, penguatan pendidikan karakter, sekolah dasar
PENDAHULUAN
Penguatan pendidikan karakter di era sekarang merupakan hal yang penting untuk dilakukan
mengingat banyaknya peristiwa yang menunjukkan terjadinya krisis moral baik di kalangan anakanak, remaja, maupun orang tua. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter perlu dilaksanakan
sedini mungkin dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan meluas ke dalam lingkungan masyarakat.
Salah satu nilai karakter yang perlu dikembangkan adalah disiplin. Nilai karakter disiplin sangat
penting dimiliki oleh manusia agar kemudian muncul nilai-nilai karakter yang baik lainnya. Pentingnya
penguatan nilai karakter disiplin didasarkan pada alasan bahwa sekarang banyak terjadi perilaku
menyimpang yang bertentangan dengan norma kedisiplinan.
Perilaku tidak disiplin yang lain contohnya adalah membuang sampah sembarangan, parkir tidak
di tempat yang telah ditentukan, tidak mematuhi perizinan mendirikan bangunan, dan sebagainya. Adanya
perilaku melanggar tersebut menunjukkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk berperilaku disiplin
terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Perilaku tidak disiplin juga sering ditemui di
lingkungan sekolah, termasuk sekolah dasar. Sebagai contoh perilaku tidak disiplin tersebut antara lain
datang ke sekolah tidak tepat waktu, tidak memakai seragam yang lengkap sesuai dengan yang
tercantum dalam tata tertib sekolah, duduk atau berjalan dengan seenaknya menginjak tanaman yang
jelas-jelas sudah dipasang tulisan ―dilarang menginjak tanaman‖, membuang sampah sembarangan,
mencorat coret dinding sekolah, membolos sekolah, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, tidak
menggunakan seragam sesuai aturan, dan lain-lain.
Terjadinya perilaku tidak disiplin di sekolah tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi
permasalahan serius dalam hal pendidikan karakter disiplin. Munculnya perilaku tidak disiplin
menunjukkan bahwa pengetahuan yang terkait dengan karakter yang didapatkan peserta didik di sekolah
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tidak membawa dampak positif terhadap perubahan perilaku peserta didik sehari-hari. Pada dasarnya
peserta didik tahu bahwa perilakunya tidak benar tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk
membiasakan diri menghindari perilaku yang salah tersebut. Hal ini merupakan dalam proses pendidikan
karakter yang terjadi. Bisa jadi pendidikan karakter yang dilakukan selama ini baru pada tahap
pengetahuan saja, belum sampai pada perasaan dan perilaku yang berkarakter.
Proses pembelajaran lebih banyak mengajarkan peserta didik pengetahuan verbalistik yang
kurang mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi kehidupan sosial yang akan mereka temui.
Hal ini senada dengan yang dituliskan Suparno (2012:8) bahwa pendidikan kita masih terlalu
menekankan segi kognitif. Ini pun masih terbatas pada mencari angka, bukan kemampuan analisis kritis
peserta didik terhadap peristiwa yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat serupa
disampaikan pula oleh Sugirin (2010:267) bahwa tolok ukur keberhasilan pendidikan selalu mengacu
pada prestasi peserta didik yang terkait dengan ranah kognitif dan psikomotorik. Akan lebih baik jika
pembelajaran kognitif dan afektif dilakukan secara bersamaan.
Suryadi (2012:96) menjelaskan bahwa penyebab utama terjadinya krisis moral dan karakter di
kalangan peserta didik, lulusan, pendidik, bahkan pengelola pendidikan, adalah terjadinya dikotomisasi
yaitu pemisahan secara tegas antara pendidikan intelektual di satu pihak dan pendidikan nilai di lain
pihak. Padahal jika mendasarkan pada pendapat Bloom (1979: 7) ada tiga domain dalam pembelajaran
yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga domain tersebut harus dikembangkan secara komprehensif
dalam pembelajaran. Demikian pula dalam hal pendidikan karakter, untuk dapat membentuk karakter
yang baik dalam diri peserta didik, maka sekolah hendaknya mengembangkan tiga aspek penting, yaitu
moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral action (perilaku moral)
(Lickona, 1991:53).
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal perlu memberikan perhatian khusus terhadap
pendidikan karakter, sesuai dengan pendapat Johanson dkk. (2011:109) bahwa sekolah merupakan
lembaga yang telah lama dipandang sebagai lembaga untuk mempersiapkan peserta didik untuk hidup,
baik secara akademis dan sebagai agen moral dalam masyarakat. Lickona (1991:45-46) menjelaskan
bahwa sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengemban tugas mengembangkan nilai
karakter. Nilai-nilai karakter itu antara lain kejujuran, keterbukaan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri,
kemanfaatan, saling menolong dan kasih sayang, keberanian, dan nilai-nilai demokrasi. Dari sejumlah
nilai karakter yang perlu ditanamkan tersebut, disiplin diri merupakan salah satu nilai karakter yang
penting dikembangkan.
Pendidikan di sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan formal pertama yang akan
menentukan arah pengembangan potensi peserta didik. Oleh karena itu, di sekolah dasar perlu
mengembangkan karakter disiplin peserta didik secara optimal sehingga harapannya di tingkat
selanjutnya peserta didik sudah memiliki bekal perilaku disiplin yang kuat. Mengingat demikian
pentingnya pendidikan karakter disiplin di sekolah dasar, maka perlu dilakukan berbagai kebijakan
sekolah yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan karakter disiplin secara optimal.
Pendidikan karakter merupakan hal yang penting untuk ditanamkan kepada generasi muda.
Orang tua, pendidik, institusi agama, organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab yang besar
untuk membangun karakter, nilai, dan moral pada generasi muda (Krischenbaum, 1995:3). Pendidikan
karakter bukanlah tanggung jawab segelintir orang atau lembaga tertentu saja. Pelaksanaan
pendidikan karakter adalah tanggung jawab bersama, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Ketiga lingkungan pendidikan tersebut harus bekerja bersama-sama untuk mendukung konsistensi
dan kontinuitas pendidikan karakter, sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk mendukung keberhasilan pendidikan karakter, perlu dilakukan sosialisasi tentang
moral dasar yang perlu dimiliki anak dan remaja untuk mencegah remaja melakukan kejahatan yang
dapat merugikan diri remaja itu sendiri maupun orang lain. Melalui pendidikan karakter akan tertanam
nilai-nilai karakter yang baik di dalam diri individu. Nilai-nilai karakter yang baik akan menuntun
seseorang dalam berperilaku sehari-hari. Pendapat tersebut senada dengan yang disampaikan Wibowo
(2012:36) bahwa pendidikan karakter merupakan proses pendidikan yang menanamkan dan
mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur,
dan menerapkan serta mempraktikan dalam kehidupannya, baik di lingkungan keluarga, warga
masyarakat, maupun warga negara.
Pendidikan karakter tidak dapat dilakukan di dalam suatu ruang hampa (vacuum tube) yang
bebas nilai karena karakter sangat erat (bounded) dengan kehidupan (Suryadi, 2012:96).
Berdasarkan penjelasan tersebut maka pendidikan karakter di sekolah tidak akan berhasil jika
pembelajarannya hanya berupa hafalan secara verbalistik saja. Tidak ada jaminan jika pendidikan
karakter itu berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, maka akan berhasil dengan baik. Oleh karena
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itu, pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah hendaknya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan ke
dalam mata pelajaran.
Sudrajat dan Wibowo (2013) menjelaskan bahwa untuk membangun karakter peserta didik
sekolah perlu menerapkan tiga program, yaitu (1) kultur sekolah bermutu yang mencakup mutu input,
mutu akademik, dan mutu nonakademik; (2) kultur sekolah Islam dengan fokus penanaman karakter
religius, keterbukaan, kepedulian, kebersamaan, dan kerja sama; (3) kultur disiplin dengan fokus
penanaman karakter antara lain religius.
Pendidikan karakter disiplin merupakan hal penting untuk diperhatikan dalam rangka membina
karakter seseorang. Berbekal nilai karakter disiplin akan mendorong tumbuhnya nilai-nilai karakter baik
lainnya, seperti tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan sebagainya Curvin & Mindler (1999:12)
mengemukakan bahwa ada tiga dimensi disiplin, yaitu (1) disiplin untuk mencegah masalah; (2) disiplin
untuk memcahkan masalah agar tidak semakin buruk; dan (3) disiplin untuk mengatasi peserta didik
yang berperilaku di luar kontrol.
Perilaku disiplin dapat berpotensi dilakukan oleh peserta didik laki-laki dan perempuan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penguatan pendidikan kararter disiplin dan
mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan tingkat perilaku disiplin pada peserta didik berdasarkan
gender Sekolah Dasar Negeri di Surakarta.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian ini bermaksud untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, yaitu strategi
implementasi perilaku disiplin dalam proses pembelajaran tematik di sekolah dasar. Hal ini sejalan
dengan pendapat Nazir (2005:55) bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran
mengenai situasi atau kejadian sehingga berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.
Penelitian ini dilakukan di SDN Mangkubumen Kulon No. 83 dan SDN Gandekan. Subjek penelitian ini
adalah guru dan peserta didik kelas IV sekolah dasar.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancarai (intervie-wee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000:135).
Wawancara tidak terstruktur ini digunakan untuk menjaring data atau informasi yang berkaitan dengan
berbagai kebijakan yang dilakukan sekolah dalam pelaksanaan pendidikan karakter disiplin. Observasi
dilakukan untuk melihat implementasi pendidikan karakter disiplin melalui pembelajaran di kelas.
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang tata tertib sekolah dan rencana pembelajaran
yang dibuat oleh guru.
Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam
penelitian ini dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan
keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yaitu teknik penyilangan informasi yang
diperoleh dari sumber sehingga pada akhirnya hanya data yang absah saja yang digunakan untuk
mencapai hasil penelitian (Arikunto, 2006:18). Teknik triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi
metode, yaitu dengan mengecek ulang informasi hasil wawancara dengan dokumentasi dan
observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis induktif, yaitu
analisis yang bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Kesimpulan umum itu bisa
berupa kategorisasi maupun proposisi (Bungin, 2001:209). Langkah-langkah analisis data tersebut
meliputi: pengumpulan data, reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, dan penarikan
kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam upaya mendukung keberhasilan pendidikan karakter disiplin di SDN Mangkubumen Kulon
No. 83 dan SDN Gandekan dilakukan berbagai kebijakan oleh sekolah. Dalam pelaksanaan kebijakan
tersebut sekolah menjalin kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua,
dan komite sekolah. Berbagai kebijakan yang dilakukan SDN Mangkubumen Kulon No. 83 dan SDN
Gandekan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Program Pendidikan Karakter
Program pendidikan karakter merupakan salah satu program sekolah yang dilaksanakan di
SDN Mangkubumen Kulon No. 83 dan SDN Gandekan. Di dalam program pendidikan karakter ini
salah satu yang dikembangkan adalah karakter disiplin. Penyusunan program pendidikan karakter
dilakukan dengan melibatkan guru, orang tua, dan peserta didik. Hal ini mengingat bahwa untuk
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mendukung keberhasilan program pendidikan karakter perlu campur tangan baik dari pihak
sekolah (guru), orang tua, dan masyarakat. Keterlibatan dari ketiga komponen tersebut dalam
pendidikan karakter sesuai dengan pendapat Krischenbaum (1995:3) bahwa pendidikan karakter
bukanlah tanggung jawab segelintir orang saja, tetapi perlu melibatkan komponen lain seperti
halnya orang tua, pendidik, institusi agama, organisasi kepemudaan. Masing-masing komponen
yang mendukung keberhasilan pendidikan karakter tersebut harus saling bekerja sama. Demikian
pula yang terjadi di SDN Mangkubumen Kulon No. 83 dan SDN Gandekan bahwa orang tua
perlu ikut serta terlibat secara aktif dalam mendukung keberhasilan program pendidikan
karakter yang dibuat oleh sekolah.
Menetapkan Aturan Sekolah dan Aturan Kelas
Berbicara masalah kedisiplinan, maka tidak dapat dilepaskan dengan pembicaraan tentang
aturan. Di SDN Mangkubumen Kulon No. 83 dan SDN Gandekan aturan yang berlaku mencakup
dua yaitu aturan sekolah dan aturan kelas. Keduanya memiliki peran yang cukup penting dalam
mendisiplinkan seluruh komunitas sekolah ini. Aturan sekolah maupun aturan kelas berisi tentang
berbagai hal terkait dengan tuntunan anggota komunitas di sekolah ini dalam berperilaku sehari-hari.
Dengan adanya aturan sekolah maupun aturan kelas peserta didik akan memiliki pandangan yang
jelas tentang apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi/sanksi
terhadap pelanggaran aturan yang ada. Aturan sekolah maupun aturan kelas berperan penting
dalam mendisiplinkan peserta didik.
Pentingnya aturan sekolah ini dikemukakan oleh Curvin & Mendler (1999:8) bahwa
terjadinya perilaku tidak disiplin pada peserta didik salah satu faktor penyebabnya adalah
pembatasanyang tidak jelas. Dengan dituangkannya aturan sekolah maupun aturan kelas ke dalam
tata tertib sekolah, maka batasan-batasan perilaku peserta didik di sekolah menjadi jelas. Pentingnya
pembuatan aturan sekolah maupun aturan kelas ini sesuai dengan pendapat Chiu & Chow
(2011:517) bahwa untuk menciptakan budaya disiplin di sekolah akan dipengaruhi salah satu
faktor yaitu aturan sekolah dan norma-norma yang dapat mempengaruhi disiplin kelas. Dengan
demikian, kebijakan SDN Mangkubumen Kulon No. 83 dan SDN Gandekan menetapkan aturan
sekolah dan aturan kelas adalah tepat untuk menciptakan budaya disiplin baik di lingkungan
sekolah, maupun lingkungan kelas khususnya.
Pendapat lain yang berkaitan dengan pentingnya aturan di sekolah adalah pendapat Nucci
& Narvaez (2008:122) yang menjelaskan bahwa norma berfungsi untuk mengatur praktek dan
menilai perilaku manusia. Demikian pula halnya dengan aturan sekolah. Aturan ini dibuat dengan
tujuan untuk memberikan tuntunan kepada warga sekolah tentang perbuatan apa saja yang
seharusnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Demikian pula Curvin & Mindler
(1999:20) menjelaskan bahwa aturan atau norma di kelas merupakan pusat untuk terlaksananya
program kedisiplinan dan menjaga ketertiban.
Dalam membuat aturan kelas, peserta didik dilibatkan untuk mengembangkan penalaran moral
peserta didik. Dalam pengembangan moralitas peserta didik perlu adanya tindakan dan komunikasi
emosional antara peserta didik dan orang dewasa. Hal ini senada dengan pendapat Dahl, dkk.,
(2012:147) bahwa emosi dan komunikasi antara anak-anak dengan orang dewasa berpengaruh
pada pembentukan sikap empati, dan belajar untuk memahami larangan. Oleh karena itu, agar
anak lebih dapat memahami tentang mengapa perilaku tertentu dilarang atau tidak boleh dilakukan,
anak perlu diajak berkomunikasi dengan melibatkan emosi yang sehat antara peserta didik dan guru.
Agar aturan sekolah maupun aturan kelas yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik, maka
perlu dilakukan sosialisasi kepada orang tua peserta didik. Kegiatan ini dilakukan di awal tahun
pelajaran oleh guru kelas. Kegiatan sosialisasi ini penting dilakukan agar orang tua dapat menjaga
konsistensi pemberlakuan aturan di sekolah dengan di rumah sehingga terjadi kontinyuitas dalam
penegakkan disiplin yang dilakukan di sekolah dan di rumah.
Membuat Pos Afektif di Setiap Kelas
Pos afektif merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan SDN Mangkubumen Kulon No. 83
dan SDN Gandekan guna menginternalisasikan nilai-nilai karakter kepada peserta didik, termasuk di
dalamnya nilai karakter disiplin. Istilah pos afektif di sini digunakan untuk menyebut kegiatan di
pagi hari yang berisikan pembiasaan dalam penyambutan peserta didik di pagi hari. Kegiatan ini
diwarnai dengan berbagai hal terkait dengan penciptaan perilaku disiplin peserta didik. Kegiatan ini
tidak hanya menjadi tanggung jawab guru kelas semata, tetapi lebih pada melibatkan peserta didik
secara aktif dalam melakukan penyambutan kepada teman-temannya di pagi hari.
Kegiatan pos afektif akan difokuskan pada pembinaan kepada peserta didik dalam hal
berperilaku tertib dalam memasuki kelas, melangkah, mengucap salam, berjabat tangan,
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meletakkantas, dan sebagainya. Pada pagi hari guru kelas bersama peserta didik yang bertugas di
hari itu sudah siap di depan kelas untuk melakukan penyambutan terhadap peserta didik yang datang
di kelas.
Melalui kegiatan pos afektif ini peserta didik dilibatkan secara aktif dalam penegakan disiplin
di SDN Mangkubumen Kulon No. 83 dan SDN Gandekan. Menurut Marlene Lockheed dan Andrian
Vers-poor seperti dijelaskan oleh Suryadi (2012:105-106) pelibatan peserta didik secara aktif dalam
rangka untuk menciptakan kedisiplinan di sekolah merupakan tahap application stage, yaitu suatu
tahap di mana peserta didik dilibatkan dalam kegiatan atau aplikasi atas pembiasaan dan pemahaman
mengenai karakter dalam situasi yang nyata di sekolah. Melalui kegiatan yang melibatkan
peserta didik secara aktif tersebut, maka diharapkan peserta didik akan memiliki konsep
pembiasaan dan pemahaman terhadap karakter disiplin yang sedang digalakkan oleh sekolah dalam
kegiatan yang senyatanya, tidak terbatas pada konsep-konsep disiplin secara abstrak.
Memantau Perilaku Kedisiplinan Peserta didik di Rumah Melalui Buku Catatan Kegiatan
Harian
Buku catatan kegiatan harian merupakan salah satu kebiajakan yang dilakukan di SDN
Mangkubumen Kulon No. 83 dan SDN Gandekan untuk memantau perilaku disiplin peserta didik di
rumah. Buku ini merupakan alat bagi guru untuk memantau kegiatan peserta didik di rumah dalam
hal disiplin beribadah, belajar, dan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan disiplin
peserta didik.
Adanya buku catatan kegiatan harian peserta didik bertujuan untuk menjaga konsistensi antara
kegiatan peserta didik di sekolah dan di rumah. Konsistensi ini perlu dipantau dan dijaga untuk
mendukung keberhasilan program pendidikan karakter disiplin yang sedang dikembangkan. Devine
(2002:310) mengemukakan bahwa dalam rangka untuk mendisiplinkan peserta didik perlu
dilakukan kontrol waktu dan ruang sebagai alat untuk memonitoring perilaku peserta didik.
Melalui kontrol ruang dan waktu diharapkan secara bertahap akan muncul kesadaran diri peserta
didik untuk berperilaku disiplin.
Kebijakan adanya buku catatan kegiatan harian ini sebagai upaya untuk melakukan
monitoring terhadap perilaku peserta didik di rumah yang mana tidak mungkin untuk diamati
guru secara satu per satu. Untuk menjaga efektivitas penggunaan buku catatan kegiatan harian ini
tidak hanya peserta didik yang diberitahu tentang bagaimana pengisiannya, tetapi kepada orang
tua juga diinformasikan tentang makna dan bagaimana buku catatan kegiatan harian ini
difungsikan agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada sekolah tentang perilaku
anak di rumah.
Menciptakan Suasana Kelas yang Kondusif bagi Peserta didik untuk Berperilaku Disiplin
Lingkungan yang kondusif penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan
karakter disiplin di sekolah. Lingkungan yang kondusif ini dapat meliputi lingkungan fisik dan non
fisik. Komponen-komponen lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan disiplin di SDN
Mangkubumen Kulon No.83 dan SDN Gandekan meliputi komponen kepala sekolah, kebijakan
sekolah, pengelolaan kelas, hubungan yang erat antara guru dan murid, serta pengelolaan kelas yang
baik. Hal ini senada dengan pendapat Lickona (1991:325) bahwa ada 6 elemen yang harus dipenuhi
oleh sebuah sekolah untuk dapat membudayakan moral di dalamnya, yaitu: (1) kepemimpinan dari
kepalasekolah; (2) kebijakan untuk menegakkan disiplin; (3) membangun rasa kekeluargaan di
sekolah; (4) pengelolaan kelas yang demokratis; (5) menciptakan kerjasama yang erat antar orang
dewasa;dan (6) menyisihkan waktu untuk menangani masalah-masalah moral yang timbul
dalam lingkungan kehidupan sekolah baik yang kecil maupun besar.
Lingkungan kelas yang kondusif untuk pengembangan karakter disiplin peserta didik ini
penting diperhatikan terutama untuk tingkat sekolah dasar karena anak-anak usia sekolah dasar akan
lebih mudah dikembangkan karakternya melalui berbagai kegiatan atau aktivitas kelas. Hal ini
senada dengan pendapat Wynne (1991:139) bahwa untuk di sekolah dasar pengembangan karakter
lebih banyak didasarkan aktivitas kelas.
Berry (1994:5) juga menjelaskan bahwa pada tingkat sekolah dasar kedisiplinan akan
lebih mudah jika ―tertangkap‖ oleh peserta didik, daripada hanya diajarkan secara verbal semata.
Tertangkap di sini diartikan bahwa berbagai aktivitas kelas sehari-hari diwarnai dengan perilakuperilaku disiplin baik itu dari guru, staf sekolah, maupun peserta didik itu sendiri. Peserta didik akan
memperhatikan segala hal yang terjadi dikelas dan mereka akan mencontohnya dan
mengaplikasikannya dalam perilaku sehari-hari. Di sinilah pentingnya role model bagi peserta didik.
Kebanyakan dari perilaku disiplin dalam aktivitas kelas sehari-hari tidak tertulis secara jelas
dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru. Sebagian besar berbentuk
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kurikulum tersembunyi yang diwujudkan dalam perilaku guru sehari-hari. Kedisiplinan guru dalam
memasuki ruang kelas, memakai pakaian seragam, mengelola kelas, kesemuanya diperhatikan
oleh peserta didik. Hal ini senada dengan pendapat Nucci & Narvaez (2008:175) bahwa pendidik
moral dan karakter memiliki peran utama dalam perkembangan moral peserta didikmelalui
kurikulum tersembunyi yang dimanifestasikan dalam lingkungan interpersonal sekolah dan
ruang kelas.
Di dalam kelas guru perlu melakukan berbagai hal yang dapat mendukung keberhasilan
program pendidikan karakter disiplin di antaranya menjalin hubungan erat dan hangat dengan
peserta didik, menjadikan ruang kelas sebagailaboratorium disiplin bagi peserta didik,
mengontrol perilaku sisa, dan menyediakan waktu untuk mengatasi masalah-maslah perilaku
yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya.
Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data adanya perbedaan perilaku disiplin yang dilakukan
peserta didik saat pembelajaran tematik penguatan pendidikan karakter di SDN Mangkubumen Kulon No.
83 dan SDN Gandekan. Indikator pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 8 indikator, yaitu
(1) Melakukan tugas pembelajaran tepat waktu, (2) patuh pada aturan yang berlaku, (3) mengerjakan
tugas-tugas sekolah dengan baik, (4) melakukan perbuatan baik secara rutin atau ajeg, (5) mematuhi
keputusan dan kesepakatan yang telah dibuat, (6) hadir dan pulang sekolah tepat waktu, (7) berpakaian
sesuai ketenuan, dan (8) mengingatkan teman yang tidak mematuhi peraturan.
Kedelapan indikator perilaku disiplin tersebut digunakan peneliti untuk mengobservasi peserta
didik dalam mengikuti pembelajaran. Kriterian penskrannya adalah 1 = tidak pernah; 2 = jarang; 3 =
kadang-kadang; 4 = sering: dan 5 = selalu. Bertikut ini adalah data hasil observasi perilaku disiplin yang
disajikan dalam bentuk tabel.
Tabel. 1 Perilaku disiplin di SDN Mangkubumen Kulon No. 83
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indikator
Melakukan tugas pembelajaran tepat waktu
Patuh pada aturan yang berlaku
Mengerjakan tugas sekolah dengan baik
Melakukan perbuatan baik secara rutin
Mematuhi keputusan dan kesepakatan yang telah
dibuat
Hadir dan pulang sekolah tepat waktu
Berpakaian sesuai ketentuan
Mengingatkan teman yang tidak mematuhi aturan
Jumlah
Persentase

Skor /
Jumlah Peserta Didik
3
4
6
13
14
13
9
15
13
15

1
-

2
4
2
2
1

5
7
1
4
1

-

-

12

17

1

-

2
2
13
5,42%

13
14
12
93
38,75%

14
15
15
117
48,75%

1
1
1
17
7,04%

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa perilaku disiplin pada pembelajaran pembelajaran
tematik penguatan pendidikan karakter terdapat 5,42% peserta didik yang jarang berperilaku disiplin,
38,75% peserta didik yang kadang-kadang berperilaku disiplin, 48,75% peserta didik yang sering
berperilaku disiplin, dan 7,04% peserta didik yang selalu berperilaku disiplin.
Tabel. 2 Perilaku disiplin di SDN Gandekan
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1
-

Skor /
Jumlah Peserta Didik
2
3
4
4
14
13
5
15
11
4
18
9
4
22
5

5
-

-

3

19

9

-

-

4
7

16
13

11
11

-

Indikator
Melakukan tugas pembelajaran tepat waktu
Patuh pada aturan yang berlaku
Mengerjakan tugas sekolah dengan baik
Melakukan perbuatan baik secara rutin
Mematuhi keputusan dan kesepakatan yang
telah dibuat
Hadir dan pulang sekolah tepat waktu
Berpakaian sesuai ketentuan
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8.

Mengingatkan teman yang tidak mematuhi
aturan
Jumlah
Persentase

-

5

22

4

-

-

36
14,52%

139
56,05%

73
29,43%

-

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa perilaku disiplin pada pembelajaran pembelajaran
tematik penguatan pendidikan karakter terdapat 14,52% peserta didik yang jarang berperilaku disiplin,
56,05% peserta didik yang kadang-kadang berperilaku disiplin, dan 29,43% peserta didik yang sering
berperilaku disiplin.
Hasil observasi juga menunjukkan adanya perbedaan antara perilaku disiplin yang dilakukan
peserta didik laki-laki dan perempuan. Berikut ini adalah data hasil obsevasi perbedaan perilaku disiplin
peserta didik berdasarkan gender di sekolah dasar.
Tabel 3. Perilaku Disiplin Berdasarkan Gender
Jumlah Peserta Didik/ Gender
Interval Skor
L
P
1 – 10
11 – 20
7
3
21 – 30
15
19
31 – 40
13
4
Jumlah
35
26

Kategori
Belum Terlihat
Mulai Terlihat
Mulai Membudaya
Sudah Membudaya

Tabel 4. Persentase Perilaku Disiplin Berdasarkan Gender
Kategori
Belum Terlihat
Mulai Terlihat
Mulai Membudaya
Sudah Membudaya
Jumlah

Persentase
L
11,47%
24,59%
21,31%
57,37%

P
4,92%
31,15%
6,56%
42,63%

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa perilaku disiplin peserta didik berdasarkan gender memiliki
perbedaan sebesar 14,74% dengan persentase perilaku disiplin peserta didik laki-laki sebesar 57,37% dan
persentase perilaku disiplin peserta didik perempuan sebesar 42,63%. Sebagian peserta didik laki-laki
sudah membudayakan perilaku disiplin dibandingkan peserta didik perempuan.
KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SDN Mangkubumen Kulon No. 83 dan SDN
Gandekan ini dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung tercapainya keberhasilan internalisasi nilai
karakter disiplin di sekolah ini, dibuat lima kebijakan sekolah, yaitu program pendidikan karakter,
menetapkan aturan sekolah dan aturan kelas, membuat pos afektif di setiap kelas, memantau
perilaku kedisiplinan peserta didik di rumah melalui buku catatan kegiatan harian, dan menciptakan
iklim kelas yang kondusif.
Dalam pelaksanaan kelima kebijakan tersebut perlu dukungan dari seluruh warga sekolah baik
kepala sekolah, guru, orang tua, komite sekolah, karyawan, dan peserta didik. Di samping itu, juga perlu
perencanaan yang matang untuk menyusun program-program sekolah. Dalam pelaksanaannya juga perlu
konsistensi yang kuat dari seluruh warga sekolah, terutama dalam hal pelaksanaan program dan
penegakan aturan sekolah maupun aturan kelas.
Pelaksanaan pembelajaran tematik penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebutuhan
peserta didik juga mempengaruhi perilaku disiplin pada diri peserta didik. Sesuai dengan hasil observasi
yang telah dilakukan bahwa di SDN Mangkubumen Kulon No. 83 sebanyak 5,42% peserta didik jarang
berperilakau disiplin, sedangakan di SDN Gandekan masih banyak peserta didik yang jarang berperilaku
disiplin yaitu 14,52%. Sehingga untuk menunjang terlaksannya perilaku disiplin yang diharapkan kepada
peserta didik, guru lebih memperhatikan lagi pembelajaran tematik penuatan pendidikan karaker yang
dilakukan.
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Selain pelaksanaan pembelajaran tematik penguatan pendidikan karakter, gender juga
membedakan perilaku disiplin peserta didik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peserta didik lakilaki cenderung lebih sering menunjukkan kegiatan disiplinnya dibandingkan peserta didik yang
perempuan. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara perilaku
disiplin peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan. Temuan penelitian ini tentunya menjadi
temuan yang berharga karena telah memberikan gambaran bahwa perilaku disiplin adalah masalah yang
perlu diperhatikan karena pentingnya perilaku disiplin yang tertanam sejak kecil. Penelitian ini
merekomendasikan perlu penguatan dan penanaman perilaku disiplin untuk mengurangi dan mengatasi
berbagai perilaku yang menyimpang peserta didik.
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UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI PERILAKU YANG
MENCERMINKAN NILAI PANCASILA MELALUI METODE DEMONSTRASI (PADA SISWA
KELAS II SDN SETONO NO.95 KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA TAHUN
PELAJARAN 2014/2015)
(Afida Setiati)
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Email : afidasetiati1971@gmail.com
ABSTRAK
Melihat permasalahan pembelajaran PPKn tentang rendahnya kemampuan siswa dalam
mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila, maka perlu diambil tindak lanjut untuk
memecahkan permasalahan tersebut. Akhirnya ditemukan gagasan untuk mengatasi permasalahan
tersebut yaitu dengan menerapkan Metode Demonstrasi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan nilai pancasila melalui metode demonstrasi
pada siswa kelas II SD. Penelitian dilaksanakan pada siswa Kelas II SDN Setono no.95 Laweyan
Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan jumlah 39 siswa yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 19
siswa perempuan. Fokus penelitian meliputi penerapan Metode Demonstrasi, aktivitas belajar siswa,
peningkatan kemampuan mengidentifikasi pada pelajaran PPKn materi identifikasi perilaku nilai
Pancasila. Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat langkah,
yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Selama proses pembelajaran berlangsung
mencapai hasil siklus 1 mencapai hasil cukup bagus, siklus 2 mencapai hasil baik. Rata-rata nilai siswa
setelah diterapkannya Metode Demonatrasi naik dari 59 menjadi 71, dan pada perbaikan siklus 2 rata-rata
nilai siswa adalah 79. Dengan melihat hasil penelitian di atas, maka disimpulkan bahwa penelitian ini
mampu menjawab tujuan penelitian, yakni Metode Demonstrasi dapat meningkatkan nilai PPKn pada
materi identifikasi perilaku nilai Pancasila.
Kata kunci: Demonstrasi, Perilaku, Pancasila
PENDAHULUAN
Menurut Driyarkoro, manusia susila adalah manusia (pribadi) yang memiliki, menghayati, dan
melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupannya. Nilai-nilai itu merupakan kesatuan yang
perlu dicapai secara utuh, karena hal itu berharga bagi kehidupan rohani-jasmani (Soekirno, 2000: 8).
Pembelajaran yang monoton dan pasif dapat menimbulkan kebosanan pada siswa dan kurangnya
minat siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang pada akhirnya
dapat berakibat pada menurunnya hasil belajar siswa. Seperti halnya pada SDN Setono No.95 kecamatan
Laweyan kota Surakarta, dari pengalaman peneliti pada saat melakukan observasi ditemukan bahwa
penyampaian materi pelajaran belum menggunakan model pembelajaran yang menarik, menantang,
menyenangkan dan sedikit sekali melibatkan keaktifan siswa pada saat pembelajaran. Peneliti juga
menemukan hasil belajar siswa kelas II pada mata pelajaran PPKn khususnya materi identifikasi perilaku
yang mencerminkan nilai Pancasila hasilnya masih banyak yang di bawah KKM.
METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kelas II SDN Setono No.95, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.
SDN Setono No.95 beralamat di Belukan Rt 01 Rw 04 Pajang Laweyan Surakarta. Subjek Penelitian ini
ialah siswa Kelas II SDN memiliki siswa berjumlah 39 anak dengan rincian 20 siswa laki-laki, dan 19
siswa perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas yang
terdiri dari dua siklus sebagai berikut:
Siklus 1
Siklus 1 dilaksanakan selama 1 kali pertemuan (2 x 35 menit) dengan tahapan sebagai berikut :
a.
Perencanaan Umum
Perencanaan merupakan refleksi awal berdasarkan hasil studi pendahuluan. Adapun tahap yang
dilakukan dalam perencanaan ini yaitu Membuat desain pembalajaran PPKn dengan materi identifikasi
perilaku nilai Pancasila dengan menggunakan Metode Demonstrasi. Pelaksanaan pembelajaran
berdasarkan pada desain pembelajaran. Revisi desain pembelajaran berdasarkan masukan saran.
Menyusun instrumen.
b.
Tindakan
Tahap ini merupakan implementasi dari perencanaan yang telah dilaksanakan dan revisi yaitu
penggunaan metode pembelajaran ini yang menitikberatkan pada demonstrasi perilaku dalam
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pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa mengidentifikasi perilaku nilai Pancasila
dalam pelajaran PPKn.
Pelaksanaan tindakan pada siklus pertama ini, diawali dengan mengondisikan kelas dengan
apersepsi dan penjajagan kemampuan awal siswa sekaligus sebagai motivasi siswa dalam mengikuti
pembelajaran.
Tahap berikutnya adalah untuk memberikan informasi singkat tentang materi yang akan dipelajari
dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Selanjutnya guru merumuskan permasalahan.
c.
Pengamatan/Observasi
Tahap observasi dilakukan, bersamaan dengan tahapan tindakan, guru peneliti sebagai penyampai
materi. Dalam tahapan ini dilakukan pula pengumpulan data-data. Setiap tindakan-tindakan yang
dilakukan guru dan siswa akan diamati oleh observer yaitu peneliti dan teman sejawat dengan
menggunakan pedoman pengamatan. Pengamatan juga dilakukan ketika siswa mulai mengutarakan ideidenya dan mengucapkannya dalam bentuk kalimat, mengutarakan pendapat.
d.
Refleksi
Tahap ini berisi diskusi dari peneliti, guru maupun observer. Materi diskusi berisi menitikberatkan
tentang kelebihan dan kekurangan tindakan sekaligus menentukan sikap yang harus dilakukan untuk
siklus selanjutnya. Pada tahap ini juga diadakan analisis data, untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang
telah ditetapkan sehingga dapat ditentukan apakah diperlukan siklus berikutnya atau tidak.
Siklus 1 ini ternyata cukup mampu menjawab tujuan Penelitian Tindakan Kelas, dengan
diterapkannya Metode Demonstrasi ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin siswa
terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari
materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mendemonstrasikan perilaku pada
temannya yang lain. Meski demikian pengembangan Metode Demonstrasi masih terdapat kekurangan hal
ini dimungkinkan karena metode ini baru pertama kali diterapkan.
Hasil belajar siswa sudah menunjukkan peningkatan, hal ini dapat dibuktikan adanya peningkatan
prestasi siswa dari kondisi pra siklus sebesar 59% menjadi 71%. Siklus 1 cukup dikatakan berhasil
karena terjadi peningkatan prestasi belajar siswa 20%.
Siklus 2
Siklus ini dilaksanakan satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 menit untuk sekali
pertemuan.
a.
Perencanaan
Berangkat dari temuan faktual siklus 1 yang dibahas dalam analisis dan refleksi, maka perencanaan
pada sikus 2 ini pada dasarnya hanya menyempurnakan siklus 1. Perbedaan yang dapat dikemukakan
adalah bahwa siklus 2, observer dapat memperoleh laporan hasil pengamatan secara utuh.
Pada tahap perencanaan ini, guru/peneliti membuat perangkat pembelajaran sebagaimana siklus 1.
b.
Tindakan
Tindakan pada siklus 2 ini, guru/penulis berusaha menyempurnakan kekurangan pada siklus
pertama, dimana dalam siklus ini guru menerapkan Metode Demonstrasi. Siswa diminta untuk
mendemonstrasikan perilaku tentang materi pelajaran PPKn yaitu identifikasi perilaku nilai Pancasila, di
akhir pembelajaran guru memberikan kuis untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa.
Pada siklus ini akan dilakukan perbaikan untuk lebih meningkatkan kemampuan identifikasi
perilaku yang didapat pada siklus 1 dan aktifitas belajar siswa pun lebih meningkat.
c. Pengamatan
Pengamatan dilakukan pada setiap perubahan perilaku yang dialami oleh siswa pada saat proses
pembelajaran berlangsung dengan membuat catatan penting yang dapat dipakai sebagai data penelitian.
d.
Refleksi
Setelah melakukan tindakan dan pengamatan, peneliti kembali melakukan refleksi terhadap hasil
yang dicapai pada siklus sebelumnya pada siklus 1. Tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan
kualitas pembelajaran PPKn melalui penerapan Metode Demonstrasi.
Data dianalisis secara deskriptif yaitu analisis diskriptif komparatif dengan membandingkan nilai
tes antar siklus dan indikator kinerja serta deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melalui tes, metode observasi dan
dokumentasi. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini ialah butir soal tes, lembar
pengamatan, kkala penilaian untuk studi dokumentasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Hasil Penelitian Perbaikan Pembelajaran
1. Deskripsi kondisi awal
Dari hasil tes evaluasi didapatkan data seperti pada table 2 di bawah ini, yang diperoleh rata-rata
kelas 59. Hasil rata-rata ini masih di bawah KKM sekolah yaitu 69. Keadaan ini menjadi landasan untuk
dilakukannya penelitian perbaikan pembelajaran.
Berdasarkan table 2 dan diagram 1, hanya sedikit siswa yang dapat memenuhi KKM. Melihat
permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran PPKn, penulis merasa perlu mengambil langkah dengan
mengadakan diskusi dengan teman sejawat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dari diskusi
tersebut, akhirnya ditemukan sebuah gagasan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan
menerapkan Metode Demonstrasi. Kondisi awal siswa terlihat dalam hasil tes berikut:

Gambar 1. Hasil Pra Siklus
Penerapan Metode Demonstrasi ini dilakukan beberapa tahapan, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.
a. Perencanaan Tindakan
Dalam tahapan ini, dilakukan beberapa persiapan sebelum melaksanakan tindakan pembelajaran
PPKn kelas II. Sebelum melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, penulis mempersiapkan beberapa
hal seperti menyusun Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), menyiapkan semua bahan ajar yang terkait
dengan materi, menyiapkan blangko evaluasi, dan rencana kegiatan di akhir pelajaran.
Sebelum melakukan proses pembelajaran, seorang guru harus mempersiapkan hal-hal yang
terkait dengan materi yang akan disampaikan di dalam kelas, khusus materi PPKn. Standar Kompetensi
yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Memiliki perilaku jujur, disiplin,
tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda
yang dijumpainya di rumah, dan di sekolah. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan
logis dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
Kompetensi Dasar:
1.2. Menerima kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan YME di
lingkungan rumah dan sekolah.
1.1. Menunjukkan perilaku, kasih sayang, jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru sebagai perwujudan
moral Pancasila.
2.1. Mengenal simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang Negara ―Garuda Pancasila‖.
3.1. Mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah dan sekolah dan mengaitkannya
dengan pengenalannya terhadap beberapa simbol sila Pancasila.
Materi Pokok:
 Simbol-simbol sila Pancasila.
 Tugas sehari-hari di sekolah.
 Identifikasi perilaku yang mencerminkan dan yang tidak mencerminkan nilai Pancasila.
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b.

Pelaksanaan Tindakan
Setelah menyelesaikan tahap perencanaan, tindakan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan.
Dalam pelaksanaan Metode Demonstrasi terdapat beberapa tahapan. Proses belajar terdiri dari dua
tingkatan atau 2 siklus. Tingkat-tingkat belajar itu adalah sebagai berikut:
(1). Tingkat 1: guru menerapkan Metode Demonstrasi dalam pembelajaran PPKn.
(2). Tingkat 2: guru menerapkan Metode Demonstrasi dalam pembelajaran PPKn yang ditunjang
dengan adanya pemberian motivasi, kuis, dan penghargaan.
c. Hasil Pengamatan
Setelah Metode Demonstrasi diterapkan dalam pembelajaran, perlu adanya pengamatan dari guru
untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan metode pembelajaran tersebut dalam pembelajaran PPKn.
d. Refleksi
Tahap ini berisi diskusi dari peneliti dan supervisor. Materi diskusi berisi tentang kelebihan dan
kekurangan tindakan, sekaligus menentukan sikap yang harus dilakukan untuk siklus selanjutnya. Pada
tahap ini juga diadakan analisis data untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sehingga
dapat ditentukan apakah diperlukan siklus berikutnya atau tidak.
Deskripsi Siklus 1
Pada Siklus 1, ini guru merancang pembelajaran dengan inovasi baru yaitu menerapkan Metode
Demonstrasi tentang perilaku sehari-hari di sekolah pada siswa. Dalam siklus ini tindakan yang dilakukan
adalah:
a. Guru dalam menerangkan pembelajaran PPKn dengan materi identifikasi perilaku nilai Pancasila,
mengawalinya dengan pengenalan terhadap simbol-simbol sila Pancasila. Agar siswa lebih mudah
mengenal simbol-simbol sila Pancasila, guru melakukan demonstrasi dengan menunjukkan gambar
lambang Negara yaitu Garuda Pancasila beserta simbol-simbol silanya.
Kemudian guru melakukan demonstrasi dengan menunjukkan gambar simbol sila Pancasila dan
memberikan gambaran tentang simbol sila Pancasila tersebut yang dikaitkan dengan kehidupan
sehari-hari. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih mudah menghafal dan lebih mudah
mengidentifikasi perilaku dari tugas sehari-hari di sekolah yang mencerminkan nilai Pancasila,
dengan cara terlebih dahulu mengingat simbol-simbol sila Pancasila.
Guru memberikan gambaran dari simbol sila Pancasila sebagai berikut:
Simbol sila pertama yaitu gambar bintang. Guru menunjukkan kepada siswa letak bintang adalah di
atas atau di langit, di sanalah keberadaan Tuhan. Tuhan disebut dalam bunyi sila pertama Pancasila.
Siswa akan lebih mudah mengingat bahwa simbol sila pertama adalah gambar bintang. Semua
perilaku yang berhubungan dengan Tuhan, misalnya beribadah dan berdoa adalah mencerminkan
sila pertama Pancasila.
Simbol sila kedua yaitu rantai. Guru menjelaskan, rantai adalah rangkaian besi yang bertautan,
saling bergandengan. Digambarkan seperti tangan manusia yang saling bergandeng tangan, saling
tolong menolong sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Semua perilaku yang
mewujudkan kerukunan dan bekerja sama adalah mencerminkan sila kedua Pancasila.
Simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin adalah pohon yang besar bisa menaungi
beberapa orang yang berteduh dari panas matahari. Semua orang yang berteduh di bawah pohon
beringin, semua orang dari berbagai suku bangsa dapat merasakan terhindar dari panas matahari
tanpa membeda-bedakan suku. Dalam berkomunikasi mereka menggunakan bahasa persatuan yaitu
bahasa Indonesia. Terbinanya persatuan dan kesatuan untuk semua orang yang berbeda suku. Setiap
perilaku yang tidak membeda-bedakan teman dari suku bangsa yang berbeda dan berbahasa
persatuan yaitu bahasa Indonesia adalah mencerminkan sila ketiga Pancasila.
Simbol sila keempat yaitu kepala banteng. Guru menjelaskan bahwa kepala adalah seorang
pemimpin. Yang memimpin musyawarah adalah kepala atau ketua musyawarah. Kata pimpin dan
musyawarah ada dalam sila keempat Pancasila. Perilaku yang menunjukkan tentang musyawarah
yaitu menerima hasil musyawarah, hak mengeluarkan pendapat dalam musyawarah, menyelesaikan
setiap masalah dengan musyawarah adalah mencerminkan sila keempat Pancasila.
Simbol sila kelima yaitu padi dan kapas. Guru menjelaskan gambar padi adalah bahan untuk
kebutuhan pangan manusia, dan gambar kapas adalah bahan untuk kebutuhan pakaian manusia.
Semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil termasuk juga tentang pemenuhan kebutuhan
pangan dan sandangnya. Kata adil ada dalam bunyi sila kelima. Perilaku tentang pembagian tugas
yang dibagi secara adil, dan setiap orang berhak mendapat pembagian tugas secara adil. Perilaku ini
mencerminkan sila kelima Pancasila.
b. Setelah selesai memberi gambaran tentang simbol sila Pancasila dan memberi contoh perilaku yang
mencerminkan nilai Pancasila, langkah selanjutnya guru melakukan tanya jawab kepada siswa, yang
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c.

d.

berhubungan dengan perilaku yang mencerminkan dan perilaku yang tidak mencerminkan nilai sila
Pancasila.
Guru kemudian memanggil dua orang siswa maju ke depan kelas, untuk melakukan demonstrasi
perilaku dan siswa lainnya yang duduk, bertugas menebak tentang demonstrasi perilaku tersebut.
Apakah mencerminkan nilai sila Pancasila atau tidak, dan sila ke berapa dari Pancasila.
Setelah siswa selesai melakukan demonstrasi perilaku sehari-hari, guru memberikan soal test tertulis
untuk dikerjakan dan setelah selesai mengerjakan soal dikumpulkan.

Gambar 2. Hasil Siklus 1
Setelah selesai pembelajaran siklus 1, guru mengadakan tes evaluasi dan didapatkan hasil seperti
yang disajikan dalam tabel 3 dan diagram 2. Dari hasil tes didapatkan rata-rata 71, membuktikan bahwa
pelaksanaan Metode Demonstrasi cukup berhasil. Hasil perbaikan pembelajaran siklus 1 ini cukup
berhasil karena dapat meningkatkan rata-rata dari 59 menjadi 71, tetapi kenaikannya baru sedikit jika
dibandingkan dengan nilai KKM.
Pada siklus 1 belum semua siswa aktif dalam demonstrasi, sehingga proses pembelajaran
demonstrasi belum berjalan sesuai harapan. Dengan kondisi seperti ini, maka perlu adanya perbaikan.
Hal-hal yang menghambat proses pembelajaran terutama dalam penerapan Metode Demonstrasi
diantaranya adalah sebagai berikut:
1.
Kurangnya buku sumber sebagai media pembelajaran.
2.
Kurangnya motivasi yang diberikan guru selama jalannya demonstrasi perilaku nilai Pancasila.
Langkah berikutnya, kelemahan dari pelaksanaan siklus 1 ini menjadi renungan untuk merancang
pembelajaran pada siklus 2.
Deskripsi Siklus 2
Siklus 2 merupakan tindak lanjut dari siklus 1 yang hasilnya belum sesuai harapan. Pada siklus 2
ini, guru mencoba mengadakan perbaikan. Pada siklus 2 ini, pelaksanaan Metode Demonstrasi diadakan
penyempurnaan yaitu dengan jalan:
1. Guru senantiasa memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan demonstrasi perilaku nilai Pancasila.
2. Meningkatkan sarana pendukung pembelajaran terutama buku sumber.
3. Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual.
4. Guru memberikan penghargaan pada siswa yang bisa menunjukkan perilaku dari tugas sehari-hari
yang mencerminkan nilai Pancasila, baik yang telah dilakukan sendiri atau dari melihat perilaku
temannya.
Pada siklus 2 ini terdapat beberapa pengamatan, di mana dalam pelaksanaan metode pembelajaran
ini telah terlihat perbaikan hasil. Siswa telah maksimal dalam memahami materi yang ditentukan guru.
Berdasarkan pada hasil pelaksanaan pembelajaran dengan metode ini, terlihat bahwa proses belajar
mengajar berlangsung dalam suasana kelas yang antusias. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung,
keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran tinggi, siswa senang mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan
aktif mengerjakan tugas.
Penggunaan Metode Demonstrasi juga mampu memunculkan perilaku siswa yang mencerminkan
nilai Pancasila, berani mengeluarkan pendapat, kerja keras, disiplin, kerjasama, toleransi, tidak mudah
putus asa, tanggungjawab, mempunyai motivasi berprestasi, kritis dan senang mengerjakan tugas, serta
karakteristik unggul lainnya yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan masa depan.
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Hasil penggunaan Metode Demonstrasi pada siklus 2 ini dapat dilihat sebagaimana hasil test yang
telah dilakukan, dengan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar 3. Hasil Siklus 2
Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa prestasi siswa kelas II SDN Setono No.95 dalam pembelajaran
PPKn materi identifikasi perilaku nilai Pancasila dengan menggunakan Metode Demonstrasi telah
menunjukkan perubahan yang signifikan dimana rata-rata kelas naik menjadi 79.
Selama pelaksanaan pembelajaran siklus 1 hingga siklus 2, keaktifan siswa dalam pembelajaran
demonstrasi terlihat mengalami peningkatan. Demikian pula dalam perilaku siswa dengan sesama teman
dan terhadap guru yang mencerminkan nilai Pancasila juga bertambah baik. Hal ini menunjukkan
peningkatan dari segi aktivitas belajar siswa. Keaktifan berdemonstrasi ini juga berdampak baik pada
hasil test, dimana terjadi peningkatan dalam hal nilai pada belajar siklus 1 hingga belajar siklus 2. Jika
membandingkan hasil test pra siklus dengan hasil test akhir siklus 2 maka akan terjadi peningkatan yang
sangat tajam, dimana ketika pra siklus sebagian besar siswa mendapat nilai kurang, dengan rata-rata 59 ,
siklus 1 dengan rata-rata 71 , dan ketika akhir penelitian siswa mendapat nilai rata-rata mencapai 79 .
Hasilnya dapat dilihat dalam tabel dan diagram berikut ini:

Gambar 4. Perbandingan Hasil Seluruh Siklus
Analisis dari hasil pembelajaran pada siklus 1 dan siklus 2 adalah hasil tes pada siklus 1
mendapat rata-rata 71 dan hasil tes pada siklus 2 mendapat rata-rata 79. Dari rata-rata siklus 1 ke siklus 2
ada kenaikan nilai yaitu 8, artinya usaha guru dalam menyempurnakan pelaksanaan Metode Demonstrasi
cukup berhasil. Usaha tersebut adalah lebih memberikan fasilitas, memotivasi, menambah buku sumber,
pemberian kuis secara individual dan penghargaan pada siswa.
Siswa saling memberikan respon dan tanggapan atas perilaku yang didemonstrasikan. Dalam
melaksanakan tugas sehari-hari di sekolah, siswa menjadi lebih rukun, saling membantu, saling tolongmenolong, mau berbagi, disiplin, dan tanggungjawab. Respon ini menunjukkan bahwa siswa dapat
memahami apa yang sedang diajarkan oleh guru. Dengan adanya perhatian siswa maka pelajaran akan
lebih mudah diingat.
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Pembahasan Hasil Penelitian Perbaikan Pembelajaran
1. Penerapan Metode Demonstrasi pada pembelajaran PPKn materi identifikasi perilaku nilai Pancasila
kelas II SDN Setono No.95
Dalam Metode Demonstrasi, guru memperlihatkan kepada siswa tentang contoh perilaku dari
tugas sehari-hari siswa di sekolah. Guru mengajak siswa untuk mendemonstrasikan perilaku yang
mencerminkan nilai Pancasila. Contoh demonstrasi perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila
misalnya sebelum mulai belajar berdoa dengan khusuk, menolong teman yang sakit dibawa ke UKS,
berteman dengan semua teman atau tidak membeda-bedakan teman, menaati peraturan tata tertib kelas
dan sekolah, membagi tugas piket dengan adil. Contoh demonstrasi perilaku yang tidak mencerminkan
nilai Pancasila misalnya seorang siswa yang mengganggu temannya yang sedang berdoa, tidak mau
meminjamkan pensil kepada teman yang tidak punya pensil, tidak mau berteman dengan teman yang
berbeda kegemaran, melanggar tata tertib dengan datang ke sekolah terlambat, menyuruh temannya
mengerjakan tugas piket sendiri sementara dia hanya duduk dan bermain.
Analisis hasil penelitian perbaikan pembelajaran adalah Metode Demonstrasi cukup berhasil
untuk diterapkan dalam pembelajaran PPKn materi identifikasi perilaku nilai Pancasila. Hal ini dapat
terlihat dari adanya peningkatan hasil tes evaluasi setiap selesai pembelajaran. Dari Pra siklus mendapat
rata-rata 59, Siklus 1 mendapat rata-rata 71, dan Siklus 2 mendapat rata-rata 79.
Guru harus terampil dan mengetahui latar belakang siswa yang diminta untuk melakukan
demonstrasi perilaku ke depan kelas agar tercipta suasana yang baik untuk terlaksananya demonstrasi
perilaku sehari-hari di sekolah. Di sini, peran guru adalah memfasilitasi dan memotivasi para siswa dalam
berdemonstrasi perilaku agar mudah untuk memahami materi yang diberikan.
Dampak Penerapan Metode Demonstrasi
a. Ditinjau dari sudut sosial budaya
Belajar dengan disertai perbuatan atau aktivitas melakukan sesuatu, dengan menggunakan multi
metode ternyata mempunyai banyak manfaat antara lain. Perhatian siswa akan terpusat kepada apa yang
di demonstrasikan dan memberikan kemungkinan berpikir lebih praktis. Akan mengurangi kesalahan
dalam kesimpulan, karena siswa mengamati langsung terhadap suatu proses. Dengan metode ini sekaligus
masalah-masalah yang mungkin timbul dalam hati anak-anak dapat dijawab. Pengalaman dan kesan
sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa. Hasil pembelajaran dapat dijadikan siswa
sebagai learning community (masyarakat belajar) dengan sesama teman. Adanya respon positif siswa
dalam mempelajari PPKn dengan Metode Demonstrasi, ternyata mampu meningkatkan kemampuan
mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila.
b. Ditinjau dari sudut lingkungan
Penggunaan Metode demonstrasi dalam pembelajaran PPKn ternyata mampu memupuk sikap
positif siswa terhadap lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya antara lain melalui demonstrasi
perilaku membawa perubahan kelakuan pada siswa. Mereka belajar perilaku yang baik dalam
menyelesaikan suatu tugas dan menimbulkan rasa sosial yang lebih luas, sehingga di antara para siswa
secara tidak langsung terbentuk rasa persatuan dan rasa saling menghargai. Adanya pembelajaran yang
menantang siswa yang cerdas tanpa menimbulkan frustasi bagi siswa yang kurang, sehingga masingmasing siswa merasa terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini akan menambah kepercayaan diri,
menumbuhkan rasa solidaritas dan toleransi pada diri siswa sehingga pada akhirnya akan menimbulkan
keharmonisan masyarakat.
c. Ditinjau dari sudut ekonomi
Hasil pembelajaran dapat dijadikan tolok ukur siswa dalam pengerjaan soal-soal PPKn dalam
waktu yang relatif singkat, efisien, dan produktif. Antara lain yaitu Ekonomis dalam jam pelajaran di
sekolah dan ekonomis dalam waktu yang panjang, dapat diperlihatkan malalui demonstrasi dengan waktu
yang pendek. Memberi pengalaman praktis yang dapat membentuk perasaan dan kemauan siswa. Dengan
menggunakan waktu yang relatif singkat siswa dapat memperoleh materi pelajaran yang sebanyak
mungkin dengan cara melihat demonstrasi periaku sehari-hari yang bisa mereka lihat secara langsung.
KESIMPULAN
Hal ini dapat disimpulkan bahwa Metode Demonstrasi ternyata dapat memusatkan perhatian siswa
pada hal-hal yang dianggap penting oleh guru sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti.
Dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya membaca atau mendengarkan,
karena siswa mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil pengamatan. Karena gerakan dan proses
dipertunjukkan, tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak. Memudahkan berbagai jenis
penjelasan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan dan
contoh konkret dengan menghadirkan objek sebenarnya. Dampak penerapan Metode Demonstrasi dapat
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membangkitkan minat siswa untuk belajar. Hal ini disebabkan siswa terlibat secara langsung sehingga
tumbuh pengalaman yang berkesan yang akan tertanam lebih lama dalam diri siswa, karena diperoleh
melalui belajar secara aktif. Akhirnya secara tidak langsung dapat meningkatkan hasil belajar
siswa.Keaktifan demonstrasi berdampak baik pada hasil belajar, terbukti dari adanya peningkatan dalam
hal nilai pada belajar Siklus 1 hingga balajar Siklus 2. Jika membandingkan hasil tes Pra Siklus dengan
hasil tes akhir Siklus 2 maka terjadi peningkatan yang sangat tajam. Ketika Pra Siklus sebagian besar
siswa mendapat nilai kurang dengan rata-rata 59 , Siklus 1 terjadi peningkatan hasil tes evaluasi dengan
rata-rata 71 dan ketika Siklus 2 akhir penelitian siswa mendapat nilai rata-rata mencapai 79.
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Abstrak
Penyelenggaraan pendidikan perlu melibatkan stakeholders, salah satunya adalah orang tua. Namun di
dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya melibatkan orang tua dalam hal
dukungan dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi orang tua siswa
terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD). Penelitian ini merupakan penelitian
kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur. Literatur yang digunakan
terdiri dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal dan proceeding yang relevan. Data yang dihasilkan
kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
bentuk-bentuk partisipasi orang tua siswa adalah menghadiri rapat-rapat sekolah, ikut berdiskusi
memecahkan masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan sekolah, bersedia menjadi tenaga terlatih
sesuai kebutuhan sekolah, dan ikut andil dalam melengkapi sarana prasarana sekolah demi menunjang
penyelenggaraan pendidikan.
Kata kunci: partisipasi orang tua, bentuk partisipasi, penyelenggaraan pendidikan,
sekolah dasar, ICT
PENDAHULUAN
Sekolah dasar adalah sekolah pertama yang dilalui oleh seorang siswa dalam mengemban
pendidikan. Sekolah dasar dilalui oleh siswa selama enam tahun. Sebagai pendidikan awal sekolah dasar
selain dituntut memberikan pendidikan juga dituntut dapat membentuk karakter siswa. Karakter seorang
anak sangatlah mudah dibentuk ketika anak masih dalam usia dini. Sekolah dasar sebagai sekolah
pertama memiliki peranan yang tinggi, seorang anakakan dapat melakukan pendidikan di bangku
selanjutnya jika anak dapat lulus di sekolah dasar. Mengingat pentingnya sekolah dasar menuntut
penyelenggaraan di sekolah dasar yang berkualitas.
Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat melibatkan segala
elemen pendidikan. Elemen pendidikan terdiri dari, kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan masyarakat
sekitar. Orang tua sebagai unsur terkecil dari suatu masyarakat harus berperan aktif dalam
penyelenggaraan pendidikan. Sekolah dan masyarakat harus saling menjaga hubungan yang sinergis.
Hubungan yang sinergis dapat mewujudkan hasil pendidikan yang baik untuk intitusi pendidikan dan
masyarakat sendiri.
Selama ini penyelenggaraan pendidikan berjalan tidak tanpa masalah. Masalah penyelenggaraan
pendidikan yang paling mendasar adalah belum adanya partisipasi orang tua siswa. Sebenarnya hal ini
dapat diatasi dengan meningkatkan partisipasi orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan. Orang
tua melakukan peran aktifnya bukan sekedar hanya memberikan sejumlah dana untuk jalannya
penyelenggaraan pembelajaran. Hal ini ditegaskan oleh S Supriono dan Achmad (2001: 32) Partisipasi
masyarakat amat terbatas. Partisipasi masyarakat bahkan diidentikkan dengan mobilisasi dana.
Mirisnya, orang tua merasa sudah memberikan tanggung jawab pendidikan kepada pihak sekolah
dengan membayarkan sebuah uang administrasi. Apabila hal ini didiamkan dan terus menjadi masalah
tanpa ada penyelesaian. Hal yang terjadi adalah mutu hasil pendidikan akan buruk. Tidak hanya itu,
kepercayaan masyarakat akan penyelenggaraan sekolah dasar akan rendah. Maka sangat penting
partisipasi orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. Seperti halnya bagi orang tua
yang berprofesi sebagai penunjang pembelajaran dapat membantu proses pembelajaran sebagai
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narasumber siswa belajar di sekolah. Tidak hanya itu, orang tua dapat memberikan solusi atas maslaahmasalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah dasar.
Usia anak mengenyam pendidikan di sekolah dasar sekitar 6-12 tahun. Dalam usia yang masih dini
diperlukan pengawasan orang tua dalam berbagai segi termasuk pendidikannya. Orang tua sekarang
ketika memasukkan anak-anaknya ke sekolah dengan pilih-pilih. Orang tua mencari pendidikan yang
bermutu untuk anak-anaknya agar ketika lulus hasil prestasi anak dapat baik. Sebenarnya pendidikan
bukanlah tanggung jawab penuh seorang guru. Menurut S Supriono dan Achmad (2001: 33)
Peningkatan keterlibatan orang tua telah disebut-sebut sebagai obat mujarab untuk kesuksesan
sekolah (Thompson, A.M., Keitht. C. M., Melissa, A. S., Wendy, M.R., Carolyn, W.S., 2017).
Keterlibatan orang tua tidak dapat menggantikan kualitas sekolah, menunjukkan potensi yang kuatyang
dapat dimainkan oleh keluarga dan masyarakat untuk mendukung sekolah, ketika pemerintah tidak dapat
menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan sistem pendidikan (Kim, Sung Won,
2018). Keterlibatan orang tua adalah proses perkembangan anak dalam lingkungan sosial dan pendidikan
((Erdener and Robert, 2018)
Kesulitan orang tua dalam berpartisipasi atas penyelenggaraan pendidikan yang paling utama
adalah saluran komunikasi yang tidak terbentuk. Di era ICT (Information, Communication Teknology)
Orang tua harus makin memperbaiki fungsi pembimbingannya (Amri Sofyan, 2013: 48). Ditengah
pesatnya perkembangan dunia yang penuh dengan persaingan, informasi merupakan salah satu komponen
penting dalam pendidikan. Penyampaian informasi yang cepat dan tepat akan mendukung kegiatankegiatan dalam pendidikan (Setyorini, 2015). Kemajuan ilmu dan teknologi informasi telah banyak
mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas dan
kegiatannya (Budiman, 2017)
Orang tua dan guru hendaknya mampu menggunakan perkembangan ICT untuk memberdayakan
segala elemen pendidikan. Di dalam perkembangan ICT, banyak sekali fitur media sosial yang dapat
membentuk sebuah kelompok guna menunjang tercapainya komunikasi dua arah. Salah satu
perkembangan ICT adalah Handphone, handphone adalah alat komunikasi modern yang dapat
menjembatani partisipasi orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan. Fitur-fitur media sosial yang
dapat di gunakan lewat hp misalnya whatsapps, facebook, blog dll dapat digunakan guru dan orang tua
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dimulai dari membuat group dengan sesama orang tua
sekolah dasar, membicarakan peningkatan mutu sekolah hingga dapat mewujudkan sekolah yang
bermutu.Hal sebagai akibat dari penyebaran luas Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)
(Giotopoulos, 2017). Penelitian ini akan membahas tentang bentuk-bentuk partisipasi orang tua siswa
terhadap penyelenggaraan pendidikan pada era ICT.
METODE
Metode penelitian ini merupakan penelitian. Penelitian dilakukan kepustakaan. Penelitian ini
dialkukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi orang tua siswa terhadap
penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD), terutama ketika perkembangan di era ICT ini.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi. Data yang
diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur. Literatur yang digunakan terdiri dari
buku, laporan hasil penelitian, jurnal dan proceeding yang relevan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
Pemerintah sudah mencanangkan pendidikan dasar kepada setiap warga negara indonesia.
Pendidikan dasar dimulai dengan pendidikan di sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan satuan
pendidikan yang menyelenggarankan pendidikan enam tahun (Bafadal, 2012:3). Sekolah dasar sebagai
bagian pendidikan dasar yang dicanangkan pemerintah untuk anak-anak. Sebagai pendidikan dasar
pertama penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar harus bermutu baik dan berkualitas. Menurut Bafadal
(2012: 13) Sekolah dasar dapat dikatakan bermutu baik apabila mampu mengemban misinya dalam
rangka mencapai tujuan kelembagaannya. Menurut Bafadal (2012: 6)Tujuan institusional sekolah dasar
adalah bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi,
anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk
mengikuti pendidikan menengah.
Pemerintah juga mengubah paradigma menjadi paradigma yang baru tentang penyelenggaraan
pendidikan. Paragdima berubah menjadi penyelenggaraan pendidikan diberikan keleluasan kepada
sekolah untuk menciptkan penyelengaraan sekolah secara masing-masing. Konsekuensi dari paradigma
pendidikan menuntut sekolah untuk memberdayakan semua sumber daya yang dimilikinya. Salah satu
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sumber daya yang sangat potensial dan dimiliki oleh sekolah adalah masyarakat dan orang tua siswa
(Daryanto dan Mohammad farid, 2013: 158).
Penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar berdasarkan landasan yuridis adalah UndangUndang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional. Begitu juga dengan UUD 1945 pasal 31 yang berisi bahwa setiap warga negara
berhak memperoleh pendidikan. Hal ini menjadi sangat perlu bagi seseorang untuk menempuh
pendidikannya mulai sekolah dasar guna untuk keberlangsungan hidupnya. Sehingga sangat perlu adanya
suatu perubahan yang signifikan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. Perubahan yang
dilakukan agar mendapatkan kualitas dan mutu hasil pendidikan yang baik. Perubahan-perubahan dapat
dilakukan dengan menjalankan semua pemangku kebijakan sekolah ngerjakan sesuai tupoksinya.
Menurut Bafadal (2012: 10-11) Sekolah dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik
secara sosial, institusional, maupun fungsional-akademik. Sekolah dasar secara sosial-institusional
sebagai tempat terjadinya proses sosialisasi antara peserta didikyang pada akhirnya akna membina dan
mengantarkan anak didik ke arah kedewasaannya secara mental maupun sosial. Secara fungsional
akademik berarti seluruh perangkat sekolah dasar, seperti tenaga, kurikulum, dan perangkat pendidikan
lainnya harus dipersiapkan untuk mengembamban misi pendidikan.Dalam menjalankan tersebut tidaklah
mudah. Sekolah membutuhkan masyarakat untuk memegang peranna penting dalam mempersiapkan
pendidikan di sekolah dasar dengan sebaik-baiknya. Misalnya dalam penyusunan kurikulum, masyarakat
dapat terlibat dalam perencanaan dan sosialisasi. Sehingga tercapai pendidikan sekolah dasar yang
bermutu dan berkualitas.
Menurut Direktorat TK dan SD dalam Bafadal (2012: 20) ada lima komponen yang menentukan
mutu pendidikan yaitu: (1) kegiatan belajar mengajar, (2) manajemen pendidikan yang efektif fan efisien,
(3) buku dan sarana belajar yang memadai dan selalu dalam kondisi siap pakai, (4) fisik dan penampilan
sekolah yang baik, (5) partisipasi aktif masyarakat. Demikian skema komponen penunjang peningkatan
mutu pendidikan.
Gambar 1 menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar akan bermutu apabila kegiatan belajar
mengajar bermutu dan ditunjang dengan manajemen sekolah yang baik, pengadaan buku dan sarana
belajar yang lengkap, Fiisk sekolah yang memadai serta yang paling penting terciptanya parisipasi
masyarakat dan orang tua. Sehingga akan menghasilkan pendidikan yang bermutu.Rasa kepemilikan
sekolah siswa bergantung pada guru, teman sekelas dan orang tua, dan muncul dari hubungan
interpersonal yang positif berdasarkan perawatan dan dukungan(Dukynaite Rita & Jolita Dudaite, 2017).

Manajemen
Buku dan Sarana
Belajar
Kegiatan Belajar
Mengajar

SD BERMUTU
HASIL BERMUTU

Fisik Sekolah
Partisipasi
masyarakat
Gambar 1. Komponene-komponen SD yang bermutu (Bafadal, 2012: 21)
Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan mutu sekolah dasar.
Menurut Daryanto dan Mohammad Farid (2013: 151) Identitas suatu masyarakat dan dinamikanya,
senantiasa membawa pengaruh terhadap orientasi dan tujuan pada lemabaga persekolahan.Sehingga
orientasi dan tujuan pendidikan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, maka proses pendidikan di sekolah
todak lepas dari pengaruh masyarakat. Pengaruh yang dimaksud yaitu budaya dan partisipasinya. Senada
dengan Semiawan (2008: 84) lingkungan pendidikan berpengaruh tentang cara pendidikan atau lebih
sempit dari itu pembelajaran di sistem persekolahan berlangsung karena apa yang terjadi di sekolah
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adalah cerminan kehidupan masyarakat tersebut. Sebenarnya baik sekolah dan masyarakat dan atau orang
tua menjalin hubungan yang baik. Agar dalamke berlangsungan penyelenggaran pendidikan di sekolah
dasar dapat berjalan dengan optimal.
Bentuk Partisipasi Orang Tua Pada Era ICT
Masyarakat dibedakan menjadi 2 arti, yaitu masyarakat sebagai orang tua siswa dan masyarakat
umum yang tinggal di sekitar sekolah. Mereka sama-sama memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan
pendidikan yang berkualitas bagi setiap generasi. Menurut Helmawati (2016: 180) Orang tua adalah
pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua sebagai lapisan dari masyarakat sudah selayaknya ikut
andil, berpartisipasi dalam peningkatan mutu sekolah dasar. Agar penyelenggaraan pendidikan sekolah
dasar dapat menghasilkan generasi bangsa yang sesuai dengan harapan masyarakat. Jika pihak keluarga
menyerahkan pendidikan anak pada lembaga pendidikan yang tidak memiliki visi misi yang sama, maka
proses transformasi pendidikan akan mengalami pergeseran (Helmawati, 2016: 181)
Partisipasi orang tua dapat dilakukan untuk menjalin hubungan kemitraan anatara sekolah dengan
masyarakat khususnya orang tua siswa. Partisipasi orang tua juga memerankan peningkatkan
pembelajaran siswa. Partisipasi orang tua bukan hanya sekedar untuk menyelenggaran pendidikan saja.
Partisipasi orang tua juga dapat diartikan sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap pelaksanaan
pendidikan anak-anak mereka. Pada dasarnya orang tua murid mempunyai pengaruh yang sangat besar
terhadapprestasi belajar anak, karena waktu anak sebagian besar berada di lingkunga keluarga dan
masyarakat (Usman, 2009).
Persepsi guru tentang keterlibatan orang tua dapat memberikan jalan lunak untuk meningkatkan
praktik instruksional dan dapat memprediksi hasil belajar yang baik (Thompson, A.M., Keitht. C. M.,
Melissa, A. S., Wendy, M.R., Carolyn, W.S., 2017). Aspirasi-aspirasi orang tua untuk pendidikan anakanak mereka diidentifikasi sebagai mekanisme kunci dalam berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan
(Oketch.M, Maurice. M, Jackline. S., 2012). Seginer (2006) memberikan analisis ekologi keterlibatan
orang tua dan menguraikan bagaimana PI dapat memetakan ke tingkat yang berbeda ini: (1) Microsystem:
keterlibatan berbasis rumah, lingkungan keluarga, struktur keluarga dan ukuran keluarga, aspek fisik dari
lingkungan belajar di rumah (2) Mesosystem: keterlibatan berbasis sekolah, interaksi orang tua-guru (3)
Exosystem: jaringan sosial orang tua, tempat kerja, lingkungan, dan kebijakan pendidikan (4)
Macrosystem: kelas sosial, kelompok etnis atau agama dan sistem kepercayaan dari kelompok-kelompok
tersebut.
Menurut Daryanto dan Mohammad Farid(2013: 152-153) menjelaskan jenis hubungan sekolah dan
masyarakt itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu:
1) Hubungan edukatif, Hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidikan
murid, antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini
dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat
mengakibatkan keragu-raguan pendirian dan sikap pada diri anak.
2) Hubungan kultur, Hubungan kultur yaitu usaha kerja antara sekolah dan masyarakan yang
memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat
sekolah itu berada. Kegiatan kurilulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan
perkembangan masyarakat.
3) Hubungan institusional, yaitu hubugan kerjasama anatar sekolah dengan lembaga-lembaga
atau instansi resmi lain baik swasta maupun pemerintah.
Berdasarkan jenis hubungan di atas dapat digunakan sebagai bentuk hubungan sekolah kepada
orang tua. Sekolah dapat memfasilitasi bentuk partisipasi orang tua dengan kegiatan-kegiatan yang dapat
menghadirkan orang tua ke sekolah. Menurut Daryanto dan Mohammad Farid (2013: 149) Bentuk
operasional hubungan sekolah dengan masyarakat dapat seperti: (1) dibidang akademik, (2) penyediaan
sarana, (3) bidang sosial, (4) kegiatan karyawisata, (5) kegiatan olahraga dan kesenian, (6) menyediakan
fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat sepanjang tidak mengganggu kelancaran PBM, (7)
mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.Partisipasi orang
tua dapat juga berbentuk aspirasi-aspirasi mereka untuk kemajuan pendidikan. Namun, menurut Sosu
(2014) ada karakteristik tertentu dari orang tua yang mampu menyalurkan aspirasi yang lebih tinggi atau
lebih rendah untuk pendidikan anak. Di antaranya adalah status sosial ekonomi orangtua, etnis dan usia.
Hal yang akan tampak nyata menurut sosu (2014) adalah Orang tua dari latar belakang sosial ekonomi
yang lebih yang dominan, mereka akan lebih cenderung untuk menetapkan aspirasi pendidikan yang lebih
tinggi untuk anak-anak mereka dengan mengetahui dengan baik bahwa kualifikasi semacam itu akan
membantu anak-anak mereka mendapatkan posisi dominan dalam masyarakat.
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Daryanto dan Mohammad Farid (2013: 153-154) juga menjelaskan teknik-teknik hubungan
sekolah dan amsyarakat/orang tua anatara lain: pertama, teknik tertulis meliputi: laporan hasil belajar,
pamflet, berita kegiatan murid, catatat kabar gembira, dan buku kecil tentang cara membimbing anak.
Kedua, teknik lisan meliputi: kunjungan rumah, panggilan orang tua, dan pertemuan. Ketiga, teknik
peragaan dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan
sekolah. Keempat, Teknik elektronik dapat melalui, telepon, televisi ataupun radio sekaligus sebagai
bahan promosi. Teknik-teknik ini dapat mewujudkan suatu bentuk partisipasi orang tua. Orang tua dapat
berpartisipasi lewat media apa saja yang dapat diakses oleh orang tua.
Komunikasi anatara sekolah dan orang tua sangat penting. Menurut Tim Dosen ADUPI (2012:
282) Saluran komunikasi yang dapat dilakukan oleh lembaga sekolah, diantaranya (1) transparasi laporan
keuangan sekolah terhadap orang tua, (2) buletin sekolah, (3) surat kabar, (4) pameran sekolah, (5) open
house, (6) kunjungan ke sekolah, (7) kunjungan ke rumah siswa, (8) penjelasan oleh staf sekolah, (9)
gambaran keadaan sekolah melalui siswa, (10) melalui radio dan televisi, (11) laporan tahunan dan lainlain. Begitu juga menurut Epstein dalam Satiadarma dan Fidelis (2003:139-140) cara untuk melaksanakan
hubungan sekolah dan keluarga adalah pertama sediakan bantuan keluara. Sekolah dapat menyediakan
informasi penting bagi orang tua berupa informasi tentang kemampuan anak. Kedua, kominikasikan
kepada orang tua program sekolah dan kemajuan putra-putri mereka. Orang tua perlu diundang untuk
menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh sekolah, atau program lainnya di sekolah. Kehadiran
orang tua secara tidak langsung menyampaikan pesan kepada anak mereka bahwa mereka menaruh
perhatian terhadap pendidikan anak-anak.
Berkembangnya ICT mempengaruhi setiap lapisan masyarakat, seperti orang tua. Orang tua akan
semakin sibuk bekerja untuk mencari nafkah (materi) sampai lupa pada hak dan kewajiban mereka
terhadap anggota keluarganya lainnya (Helmawati, 2016:256). Harusnya di era ICT ini, orang tua akan
dapat lebih memahami pentingnya partisipasi orang tua terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah
dasar. Karena dengan perkembangan ICT memiliki banyak kemudahan bagi orang tua untuk
berpartisipasi. Perkembangan ICTmemberikan warna sendiri untuk dapat mengakrabkan orang tua siswa
dengan guru-guru dan kepala sekolah melalui komunikasi lewat hp ataupun dunia maya lainnya.
Dengan adanya hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat akan memberikan
beberapa manfaat. Menurut Daryanto dan Mohammad Farid (2013: 156-157) manfaat pelaksanaan
hubungan sekolah dengan masyarakat, sebagai berikut: (1) Memperbesar dorongan mawas diri. Sebab
pendidikan oleh masyarakat, untuk masyarakat dan dari masyarakat. (2) meringankan beben sekolah
dalam memperbaiki peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah, (3)
memungkinkan upaya peningkatan profesi mengajar guru, (4) opini masyarakat tentang sekolah lebih
positif, (5) masyarakat akan ikut serta memberikan koreksi terhadap sekolah, (6) dukungan moral
masyarakat akan tumbuh.
Semua sumber daya sekolah berupa orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah desa harus
dibentuk dalam suatu wadah organisasi. Organisasi yang menunjang peningkatan mutu dan kualitas
penyelenggaraan pendidikan. Wadah organisasi ini yang sering disebut dengan komite sekolah. Sekolah
dan komite sekolah harus saling bekerjasama. Pihak sekolah yang terdiri dari kepala sekolah sebagai
manajer sekolah dan guru sebagai pelaksana pendidikan harus berjalan searah dengan tujuan komite
sekolah. Komite sekolah dibentuk untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam penyelenggaraan
pendidikan. Misalnya ketika sekolah belum memiliki laboratorium Komputer, komitelah yang bergerak
mencarikan dana serta melengkapi sarana dan prasarana tersebut. Dengan terciptanya kerjasama yang
baik, maka penyelenggaraan pendidikan akan bermutu dan berkualitas.
KESIMPULAN
Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwasannya sekolah adasar adalah sekolah pertama
seorang anak untuk dapat melanjutkan sekolah ketingkat selanjutnya. Sehingga menuntut
penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar yang berkualitas. Agar tercapai lulusan yang bermutu baik
sesuai dengan tujuan masyarakat. Dalam mewujudkan penyelenggaraan yang berkualitas membutuhkan
berbagai pihak elemen pemangku kebijakan untuk dapat menjalin hubungan yang sinergis.
Orang tua sebagai lapisan terkecil dari suatu masyarakat harus ikut berperan aktif dalam
memajukan mutu pendidikan. Mengingat bahwa majunya sekolah adalah cerminan dari masyarakat
sekita. Sehingga partisipasi orang tua menjadi sangat penting. Bentuk partisipasi orang tua dapat berupa
menghadiri rapat-rapat sekolah, ikut berdiskusi memecahkan masalah yang terjadi dalam
penyelenggaraan sekolah, bersedia menjadi tenaga terlatih sesuai kebutuhan sekolah, dan ikut andil dalam
melengkapi sarana prasarana sekolah demi menunjang penyelenggaraan pendidikan. Terdapat teknik yang
dapat membentuk partisipasi orang tua yaitu: teknik tertulis, lisan, peragaan, dan elektronik.
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ABSTRAK
Keterampilan menulis puisi merupakan salah satu kompetensi yang diajarkan pada jenjang
pendidikan di sekolah dasar. Pembelajaran kontekstual berbasis outing class sesuai dengan kebutuhan
untuk menumbuhkan kemampuan berfikir kreatif dalam menulis puisi. Berfikir kreatif membutuhkan
ruang belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertindak secara bebas di luar kelas.
Siswa akan secara bebas berimajinasi dengan melibatkan kemampuan berpikir kreatif untuk
menghasilkan tulisan puisi yang baik. Siswa secara langsung diajak berinteraksi dengan objek yang akan
dijadikan bahan untuk menulis puisi, sehingga proses pembelajaran menulis puisi suatu objek akan
menjadi lebih jelas dan lebih nyata. Pembelajaran kontekstual berbasis outing class merangsang daya
kreasi dan imajinasi siswa agar dapat menuangkan segala ide, pikiran, maupun gagasannya ke dalam
bentuk puisi.
Kata Kunci: Kontekstual, Outing Class, Berpikir Kreatif
PENDAHULUAN
Menulis merupakan modal yang sangat penting bagi seseorang untuk mengungkapkan
pemikirannya kedalam bentuk tulisan. Seorang yang memiliki kemampuannya dalam menulis akan dapat
menyelesaikan tugasnya dengan baik terlebih lagi bagi pelajar. Terampil dalam menulis pada hakikatnya
adalah pandai dalam menyampaikan perasaan, ide gagasan dan pengalaman dalam bentuk tulisan. Salah
satu keterampilan berbahasa dalam bahasa Indonesia adalah keterampilan menulis. Tarigan (2008: 21)
mengungkapkan bahwa menulis adalah suatu kegiatan menurunkan atau melukiskan lambang-lambang
grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang. Dari pendapat Tarigan dapat
diketahui bahwa menulis merupakan kegiatan penyampaian pesan.
Menurut Achmadi (2011:74) menjelaskan bahwa dalam bahasa tulis seseorang harus dapat
mengungkapkan gagasan secara runtut, jelas, dan berangkai secara logis. Untuk itu penulis dihadapkan
pada dua masalah yaitu, menyatakan apa yang sebenarnya dia maksudkan dan membuat maksudnya jelas
bagi pembaca. Artinya, seorang penulis harus mampu memilih kata-kata yang tepat dan sesuai,
menyusunnya dalam kalimat-kalimat yang baik dan merangkaikannya dalam paragraf yang
berkesinambungan sehingga menjadi tulisan yang padu dan utuh.dengan tilisan yang padu dan utuk maka
hasilpemikirannya dapat mudah untuk dipahami oleh penulis ataupun oleh orang lain.
Menulis merupakan kegiatan yang tidak mudah dilakukan oleh seseorang.karena harus dapat
mengkoorganisasikan gagasan dalam bentuk tulisan. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Elaine
(2008:203) yang menjelaskan bahwa menulis adalah sebuah proses kegiatan yang dimulai dari
mendapatkan ide yang selanjutnya ide tersebut diorganisasikan dalam bentuk tulisan sehingga dapat
dikomunikasikan dengan orang lain. Unsur dalam tulisan yakni unsur ide, menurut Johnson untuk
menjadi sebuah tulisan harus diorganisasikan terlebih dahulu agar ide yang disampaikan dapat
dikomunikasikan dengan baik. Pengorganisasian ide dalam bentuk tulisan tidak mudah untuk dilakukan
oleh semua orang. Terkadang orang memiliki banyak ide akan tetapi sulit untuk menuangkan dalam
bentuk tulisan, da nada juga sebaliknya dapat menulis secara motorik akan tetapi tidak memiliki ide atau
gagasan untuk di tuangkan dalam bentuk tulisan.
Katerampilan menulis seseorang tidak datang secara tiba-tiba, akan tetapi harus di sertai dengan
penguasaan suatu teori. Selain itu pengembangan keterampilan menulis juga harus diimbangi dangan
latihan secara kontinyu. Dengan latihan mengorganisasikan teori akan terampil dalam menulis. Hal ini
sesuai dengan pendapat Sadhono dan Slamet (2014:113) bahwa menulis merupakan kegiatan produktif
secara kontinuitas. Latihan yang bermakna dituntut adanya penilaian yang efektif. Hal itu berfungsi agar
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latihan tidak hanya sekadar mengulang kegiatan yang sama atau replika dengan perbaikan minimal.
Menurut Nurgiyantoro (2009: 196) mengemukakan bahwa menulis bukanlah keterampilan yang instan
dimiliki, tetapi memerlukan suatu proses. Dari pendapat Nurgiyantoro, dapat diketahui bahwa menulis
memerlukan pem-biasaan, tidak bisa didapatkan secara instan. Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk
manifestasi keterampilan yang paling akhir dikuasai setelah aktivitas mendengarkan, berbicara dan
membaca.
Berdasarkan keterampilan menulis dalam pembahasan ini terkait dengan kemampuan dalam
penulisan puisi. Kemampuan menulis puisi juga sangat penting dikuasai oleh seseorang dalam
mengutarakan sebuah gagasan. Karya penulisan puisi merupakan ungkapan gagasan yang memiliki unsur
estetik. Menurut Siswanto (2014: 148) penulisan puisi yang baik mengharuskan memakai gaya bahasa
yang bagus, penguasaan media bahasa yang indah, dan harmonis serta mampu menuansakan makna dan
suasana yang dapat menempuh daya intelektual dan emosi pembaca.
Keterampilan menulis puisi merupakan salah satu kompetensi yang diajarkan di jenjang
pendidikan baik dari jenjang pendidikan dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Salah
satu penyebab rendahnya keterampilan menulis puisi oleh siswa adalah karenan guru belum
menggunakan media, atau model pembelajaran yang mendukung proses pembalajaran. Dengan demikian
diperlukan pembelajaran yang inovatif sehingga mampu untuk mengembangkan kreativitas siswa pada
keterampilan menulis puisi.
Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru mengkaitkan
antara materi yang diajarkanya dengan situasi dunia nyata siswa yang mendorong siswa membuat
hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapanya dalam kehidupan mereka sebagai
anggota keluarga dan masyarakat (Depdiknas dalam Bayu, 2013:4). Pembelajaran akan lebih bermakna
dengan di integralkan antara model pembelajaran dengan metode outing class, pembelajaran outing
class adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan di luar ruangan atau kelas yang bertujuan membekali
ketrampilan anak didik dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki (Lenterahati, 2012 dalam
Wijilestari 2013:11). Melalui pembelajaran kontekstual berbasis Outing Class, guru dapat memanfaatkan
materi dan media pembelajaran konkret di luar kelas atau alam yang dapat membantu siswa di Sekolah
Dasar dalam pemahaman suatu ide dalam penulisan puisi. Situasi yang konkret akan mempermudah
siswa dalam memahami stuasi sehingga mempermudah siswa dalam berimajinasi menggunggkapkan ide
ke dalam tulisan puisi.
METODE
Kajian dalam artikel ini menggunakan metode analisis dan sintesis.Analisis didefinisikan sebagai
suatu metode yang langkahnya memecah suatu substansi menjadi bagian-bagian atau komponenkomponen atau unsur-unsur. Sedangkan sintesis adalah suatu metode yang menggabungkan bagianbagian atau komponen-komponen atau unsur-unsur yang terpisah menjadi suatu kesatuan yang
berhubungan atau utuh (Akhadiah dan Listyasari, 2011). Tahap analisis dengan membedakan dan
mendiskriminasikan, mendiagramkan, memilih, memisahkan, membagi-bagikan, mengilustrasikan, dan
mengklasifikasikan berbagai literatur yang telah ditemukan. Kemudian pada tahap sintesis hal yang dapat
dilakukan adalah mengategorikan, mengombinasikan, menyusun, mengarang, menciptakan, mendesain,
menjelaskan, mengubah, mengorganisasi, merencanakan, menyusun kembali, menghubungkan, merevisi,
menyimpulkan, menceritakan, menuliskan, dan mengatur segala sesuatu yang telah diperoleh dari tahap
analisis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Menulis Puisi
Murray dalam Saleh Abbas (2006: 127) menegaskan bahwa menulis adalah proses berpikir
yang berkesinambungan, mulai dari mencoba, dan sampai dengan mengulas kembali. Menulis sebagai
proses berpikir berarti bahwa sebelum atau sesudah saat setelah menuangkan gagasan dan perasaan secara
tertulis diperlukan keterlibatan proses berpikir. Sedangkan Waluyo dalam Supriyadi (2006: 44)
mendefinisikan puisi sebagai karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara
imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan mengonsentrasikan
struktur fisik dan struktur batinnya
Sedangkan Burhan Nurgiantoro (2006: 309) menjelaskan bahwa menulis puisi merupakan suatu
keteranmpilan bahasa yang dibutuhkan untuk menuingkatkan kualitas pembelajaran. Pada penguasaan
keterampilan menulis diharapkan siswa dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan yang dimilikinya
setalah menjalani proses pembelajaran. Menulis puisi perlu dikenalkan kepada siswa sejak di sekolah
dasar, sehingga siswa mempunyai kemampuan untuk mengapresiasikan
puisi dengan baik.
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Mengapresiasikan sebuah puisi bukan hanya ditujukan untuk penghayatan dan pemahaman puisi,
melainkan berpengaruh mempertajam terhadap kepekaan perasaan, penalaran, serta kepekaan anak
terhadap masalah kemanusiaan. Kemampuan tersebut ditentukan oleh beberapa faktor penting dalam
proses pembelajaran menulis puisi. Selain penerapan model, metode dan strategi serta media yang tepat,
serta yang sangat menentukan adalah peranan guru dalam proses pembelajaran.
Saat menulis puisi, siswa dapat mengapresiasikan gagasan, perasaan, serta pengalamannya
secara puitis. Guru dapat membantu serta membimbing siswa untuk memunculkan dan mengembangkan
suatu gagasan, lalu mengorganisasikan menjadi puisi sederhana. Dengan demikian, menulis puisi
memerlukan beberapa kemampuan, misalnya kemampuan memunculkan suatu gagasan, kemampuan
mengembangkan gagasan,
mengembangkan kemampuan dalam pemilihan kata, serta
mengkoorganisasikannya menjadi puisi yang bermakna. Salah satu penunjang keberhasilan dalam
pembelajaran menulis puisi adalah pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik
siswa dan lingkungan sekitar.
Setiap puisi pasti berhubungan dengan penyairnya karena puisi diciptakan dengan
mengungkapkan diri penyair sendiri. Di dalam puisi, aku lirik memberikan tema, nada, perasaan, dan
amanat (Easthope, 1983:45). Rahasia di balik majas, diksi, imaji, kata konkrit, dan verfikasi akan dapat
ditafsirkan dengan tepat jika seseorang berusaha memahami rahasia penyairnya (Waluyo, 2008:3).
Kaidah estetikka yang digunakan penyair biasanya selaras dengan kaidah estetika zaman tertentu. Puisi
yang mmengacu pada kenyataan sejarah akan lebih konkrit dan mendekati maksud penyair yang
sebenarnya.
Menurut Slamet (2016) menjelaskan ada Lima langkah penulisan puisi secara sistematis adalah
seperti berikut. Pertama, persiapan menulis puisi berbasis pendidikan karakter. Kedua, pengumpulan data,
informasi, tema, dan bahan menulis puisi berbasis pendidikan karakter Ketiga, pengembangan outline
untuk penulisan puisi berbasis pendidikan karakter. Keempat, proses penulisan puisi berbasis pendidikan
karakter. Kelima, proses penyuntingan (editing) hasil penulisan puisi berbasis pendidikan karakter.
Slamet (2016) juga menjelaskan bahwa kegiatan menulis puisi ini dikaitkan dengan nilai-nilai
yang terkandung dalam pendidikan karakter. Ada tiga komponen pendidikan karakter/budi pekerti yang
dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran menulis puisi, yatu (1) keberagaman, yang terdiri dari
nilai-nilai kekhususan hubungan dengan Tuhan, pembalasan atas perbuatan, niat baik keikhlasan, dan
perbuatan baik; (2) kemandirian, terdiri dari nilai-nilai harga diri, disiplin, etos kerja, rasa tanggung
jawab, keberanian dan semangat, keterbukaan, pengendalian diri,‗ dan (3) kesusilaan, terdiri dari nilainilai cinta dan kasih sayang, besetiakawanan, tolong menolong, tenggang rasa, hormat-menghormati,
kelayakan, rasa malu, kejujuran, pernyataan terima kasih dan permintaan maaf.
Dalam meningkatkan pembelajaran menulis puisi digunakan pembelajaran kontekstual.
Pembelajaran kontekstual (Elaine, 2002:10) adalah pembelajaran yang dilakukan secara konteks, baik
konteks linguistik maupun konteks nonlinguistik. Sementara itu, menurut (Depdiknas, 2002:5)
pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia
nyata siswa dan mendorong mereka membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.
Pembelajaran Kontekstual Berbasis Outing Class
Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan
menulis puisi. Pembelajaran kontekstual (Elaine, 2002:10) adalah pembelajaran yang dilakukan secara
konteks, baik konteks linguistik maupun konteks nonlinguistik. Sementara itu, menurut (Depdiknas,
2002:5) pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan
dengan dunia nyata siswa dan mendorong mereka membuat hubungan antara pengetahuan yang
dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Menurut Nurhadi (2003: 4)
menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual adalah suatu konsep belajar yang di dalamnya guru
menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas. Selain itu, siswa didorong untuk membuat hubungan
antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota
keluarga dan masyarakat. Sehingga pembelajaran diharapkan lebih bermakna. Menurut Nurhadi dan Agus
Gerrard Senduk (2004) proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja
dan mengalami, bukan menstranfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. Strategi pembelajaran lebih
dipentingkan daripada hasil
Paul Suparno (1997) menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual ini dilibatkan tujuh komponen
utama pembelajaran efektif (Wina Sanjaya, 2007:262-267), yaitu (1) konstruktivisme, (2) menemukan,
(3) latihan bertanya, (4) masyarakat belajar, (5) pemodelan, (6) refleksi, dan (7) asesmen otentik.
Konstruktivisme merupakan landasan pembelajaran kontekstual, yaitu proses membangun pengetahuan
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baru dalam struktur siswa berdasarkan pengalaman. Filosofi konstruktivisme memakai belajar suatu
proses aktif mengkonstruksi sesuatu.
Pembelajaran kontekstual akan lebih mudah untuk dilakukan dengan menghadirkan situasi
pembelajaran di luar kelas. Karena pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan
materi dengan dunia nyata, dalam hal ini akan lebih mudah dilakukan di luar kelas sehingga siswa
mangalami dan melihat secara langsung. Menurut Adelia Vera (2012: 16-18), pembelajaran di luar kelas
secara khusus adalah kegiatan belajar-mengajar antara guru dan murid, namun tidak dilakukan di dalam
kelas, tetapi dilakukan di luar kelas atau pada alam terbuka, sebagai kegiatan pembelajaran siswa.
Misalnya bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan pertanian, nelayan, berkemah dan
kegiatan yang bersifat petualangan, serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan.
Sehingga dapat dipahami bahwa mengajar di luar kelas (outing class) sebagai suatu kegiatan
menyampaikan pembelajaran di luar kelas, sehingga kegiatan atau aktivitas belajar-mengajar berlangsung
di luar kelas atau di alam bebas. Sebagian orang menyebutnya dengan outing class, yaitu suatu kegiatan
yang melibatkan alam secara langsung untuk dijadikan sebagai sumber belajar.
Pembelajaran di luar kelas merupakan upaya mengajak lebih dekat dengan sumber belajar yang
sesungguhnya, yaitu alam dan masyarakat. Disisi lain, mengajar di luar kelas merupakan upaya
mengarahkan para siswa untuk melakukan aktivitas yang bisa membawa mereka pada perubahan perilaku
terhadap lingkungan sekitar. Jadi, pembelajaran di luar kelas lebih melibatkan siswa secara langsung
dengan lingkungan sekitar mereka, sesuai dengan materi yang diajarkan. Sehingga, pendidikan di luar
kelas lebih mengacu pada pengalaman dan pendidikan lingkungan yang sangat berpengaruh pada
kecerdasan para siswa.
Adelia Vera (2012: 21-26) mengungkapkan bahwa secara umum, tujuan pendidikan yang ingin
dicapai melalui aktivitas belajar di luar ruang kelas atau di luar lingkungan sekolah ialah sebagai berikut:
1) Mengarahkan siswa untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka dengan seluas-luasnya
di alam terbuka.
2) Kegiatan belajar-mengajar di luar ruang kelas bertujuan menyediakan latar (setting) yang berarti
bagi pembentukan sikap dan mental siswa.
3) Meningkatkan kesadaran, apresiasi, dan pemahaman siswa terhadap lingkungan sekitarnya, serta
cara mereka bisa membangun hubungan baik dengan alam.
4) Menunjang keterampilan dan ketertarikan siswa.
Menurut Abdurrahman (1995: 11-18), langkah-langkah dan peranan yang perlu dilakukan guru
dalam pelaksanaan pembelajaran di luar kelas terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap
evaluasi. Tahap persiapan, meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 1) Merumuskan tujuan
pembelajaran; 2) Guru menyiapkan tempat sebagai objek pembelajaran; 3) Guru mengajak siswa ke luar
kelas. Tahap pelaksanaan, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
1. Guru meminta kepada siswa untuk berjalan dengan rapi dan tertib untuk belajar di luar kelas
2. Guru meminta siswa untuk berkumpul di sesuatu tempat
3. Setelah itu guru menjelaskan materi
4. Siswa memperhatikan penjelasan guru di luar kelas
5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
Tahap evaluasi, meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Guru membimbing siswa untuk merefleksi
mengenai pelajaran yang telah dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung
Pembelajaran Kontekstual Berbasis Outing Class untuk menumbuhkan berpikir kreatif
Menurut Munandar, 1997 dalam slamet 2008 menjelaskan bahwa kemampuan, kreativitas
mengandung segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berpikir kreatif adalah sejenis berpikir yang
mencakup proses berpikir lancar, luwes, orisinil, terinci, dan sensitif. Ciri efektif muncul sebagai rasa
ingin tahu, perasaan tertantang, keberanian mengambil risiko, dan sifat menghargai. Dengan demikian
konsep pembelajaran kontekstual berbasis Outing class sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan
cara berfikir kreatif. Karena berfikir kreatif membutuhkan ruang belajar yang memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bertindak secara bebas di luar kelas dengan menghasilkan karya besar dan
menghasilkan temuan baru di lapangan yang orisinil. Dalam hal ini siswa akan secara bebas berimajinasi
dengan melibatkan kemampuan berpikir kreatif untuk menghasilkan tulisan puisi yang baik.
Pendekatan kontekstual berbasis outing class membantu guru dalam mengaitkan materi dengan
dunia nyata. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan antara ilmu pengetahuan yang telah dimiliki
untuk di kaitkan dengan keadaan yang terjadi sesuai dengan konteksnya di luar kelas. Dengan konsep
seperti ini hasil pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran dapat berlangsung
secara alamiah. Siswa akan lebih mudah dalam berimajinasi menulis puisi, karena siswa secara langsung
mengamati sebuat kadaan di luar kelas untuk dituangkan ke dalam bentuk tulisan puisi. Hal ini sesuai
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dengan penelitian yang dilakukan Pradita (2014) yang menyatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa
penggunaan pembelajaran di luar kelas dapat mengembangkan
proses pembelajaran dan hasil
kemampuan menulis puisi bebas. Penelitian yang dilakukan Chrisnawan (2014) menjelaskan bahwa
pembelajaran kontekstual berbasis outing class berpengaruh terhadap pemahaman kosa kata bahasa
Inggris pada siswa kelas III di SD Negeri I Gajahan, Karanganyar. Dengan pembelajaran kontekstual
berbasis outing class dapat menumbuhkan cara berfikir kreatif dalam menulis puisi. Hal ini selaras
kebutuhan untuk berfikir kreatif yang di jelaskan Vinacke (1974), yang menjelaskan bahwa memandang
berpikir kreatif sebagai ciri suatu kepribadian sekaligus sebagai cara berpikir tertentu. Pemikiran kreatif
terletak di antara pemikiran artistik dan realistik serta memiliki ciri-ciri pemecahan masalah maupun
fantasi.
Siswa secara langsung diajak berinteraksi dengan objek yang akan dijadikan bahan untuk
menulis puisi, sehingga proses pembelajaran menulis puisi suatu objek akan menjadi lebih jelas dan lebih
nyata. Pembelajaran kontekstual berbasis outing class merangsang daya kreasi dan imajinasi siswa agar
dapat menuangkan segala ide, pikiran, maupun gagasannya ke dalam bentuk puisi. Selain itu, proses
belajar mengajar akan terasa lebih hidup dan lebih menyenangkan di banding dengan melakukan proses
belajar mengajar di dalam kelas.
KESIMPULAN
Pembelajaran Kontekstual berbasis Outing class sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan cara
berfikir kreatif. Karena berfikir kreatif membutuhkan ruang belajar yang memberikan kesempatan kepada
siswa untuk bertindak secara bebas di luar kelas dengan menghasilkan karya besar dan menghasilkan
temuan baru di lapangan yang orisinil. Dalam hal ini siswa akan secara bebas berimajinasi dengan
melibatkan kemampuan berpikir kreatif untuk menghasilkan tulisan puisi yang baik. Siswa secara
langsung diajak berinteraksi dengan objek yang akan dijadikan bahan untuk menulis puisi, sehingga
proses pembelajaran menulis puisi suatu objek akan menjadi lebih jelas dan lebih nyata. Pembelajaran
kontekstual berbasis outing class merangsang daya kreasi dan imajinasi siswa agar dapat menuangkan
segala ide, pikiran, maupun gagasannya ke dalam bentuk puisi.
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Abstrak
Kemampuan literasi peserta didik Indonesia menurut Programme for International Student
Assesment (PISA) Tahun 2012 tergolong rendah, yaitu peringkat 64 dari 65 negara. Sebagai upaya
mengatasi rendahnya kemampuan literasi peserta didik Indonesia maka diadakannya Gerakan Literasi
Sekolah (GLS), termasuk di tingkat sekolah dasar. Salah satu sarana pendukung Gerakan Literasi Sekolah
(GLS) diperlukan suatu bahan bacaan yang sesuai kebutuhan peserta didik. Sciencecomic berbasis
budaya lokal berisi tentang pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk komik dengan karakter animasi
berupa wayang, sehingga peserta didik akan tertarik sekaligus meningkatkan pengetahuannya. Metode
penulisan menggunakan studi literatur terhadap beberapa literatur yang relevan. Hasil dari penulisan ini
diharapkan sciencecomic berbasis budaya lokal dapat mendukung Gerakan Literasi Sekolah (GLS)
sehingga menciptakan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat dengan tetap mencintai budaya
lokal.
Kata Kunci: budaya lokal, gerakan literasi sekolah (GLS), sciencecomic
PENDAHULUAN
Pada abad ke-21 ini, peserta didik dituntut untuk memahami informasi secara analisis kreatif,
dan reflektif. Akan tetapi, pembelajaran di sekolah saat ini belum mampu mewujudkan hal tersebut, hal
ini dibuktikan dengan uji literasi peserta didik Indonesia yang dilakukan oleh Progress in International
Reading Literacy Study (PIRLS) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat
45 dari 48 negara, sedangkan uji literasi oleh Programme for International Student Assessment (PISA)
tahun 2012 menunjukkan peserta didik Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negera. Kedua hasil
tersebut menunjukkan bahwa kompetensi literasi peserta didik Indonesia tergolong rendah.
Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Salah satu kegiatan di
dalam gerakan tersebut adalah ―kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar
dimulai‖. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan
keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik.
Gerakan Literasi Sekolah (GLS) akan terlaksana dengan baik jika ada suatu sumber bacaan yang
menarik dan kaya dengan pengetahuan yang disampaikan sesuai perkembangan peserta didik sehingga
mereka akan merasa senang dan termotivasi untuk membaca. Sciencecomic berbasis budaya lokal
merupakan sumber bacaan yang menarik sekaligus dapat membantu peserta didik meningkatkan
pengetahuan dengan cara lebih mudah dan menyenangkan. Sciencecomic mempunyai kemampuan dalam
memudahkan pembaca untuk memahami dan mengingat isi dari cerita sebagaimana sebuah tampilan
video (Espada, 2003). Selain itu, penggunaan tokoh wayang sebagai karakter animasi dalam
menyampaikan materi menjadikan peserta didik semakin tertarik karena di era digital ini, sulit bagi
peserta didik untuk menemukan dan mencari tahu tentang wayang. Penggunaan wayang sebagai karakter
animasi juga diharapkan dapat membantu peserta didik mengenalkan dan mencintai budaya disekitarnya.
METODE
Metode penulisan artikel ini menggunakan studi pustaka dari literatur buku, artikel penelitian,
dan artikel on-line yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Analisis penulisan artikel
menggunakan analisis dan sintesis. Analisis didefinisikan sebagai suatu metode yang langkahnya
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memecah suatu substansi menjadi bagian-bagan atau komponen-komponen atau unsur-unsur. Akhadiah
dan Listyasari (2011), berpendapat bahwa sintesis merupakan metode yang menggabungkan bagianbagian atau komponen-komponen atau unsur-unsur yang terpisah menjadi satu kesatuan yang
berhubungan atau utuh. Analisis dan sintesis dilakukan terhadap beberapa literatur tentang gerakan
literasi sekolah (GLS), sciencecomic, dan budaya lokal.
PEMBAHASAN
A. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)
1. Pengertian Gerakan Literasi Sekolah (GLS)
Menurut Faizah, dkk (2016: 2), pengertian Literasi Sekolah dalam konteks GLS adalah
kemampuan mengakses memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai
aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara. GLS merupakan
sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi
pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
2. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah (GLS)
Tujuan Umum dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS) menurut Faizah, dkk (2016: 2) yaitu
menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi
sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar
sepanjang hayat. Sedangkan, tujuan Khusus dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yaitu: a)
Menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah; b) Meningkatkan kapasitas warga dan
lingkungan sekolah agar literat; c) Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang
menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan; dan d)
Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan
mewadahi berbagai strategi membaca.
3. Target Pencapaian Pelaksanaan GLS di SD
GLS di SD menciptakan ekosistem pendidikan di SD yang literat. menurut Faizah, dkk
(2016: 3), ekosistem pendidikan yang literat adalah lingkungan yang: a) Menyenangkan dan
ramah peserta didik, sehingga menumbuhkan semangat warganya dalam belajar, b) Semua
warganya menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama; c) Menumbuhkan semangat
ingin tahu dan cinta pengetahuan; d) Memampukan warganya cakap berkomunikasi dan dapat
berkontribusi kepada lingkungan sosialnya; dan e) Mengakomodasi partisipasi seluruh warga
sekolah dan lingkungan eksternal SD.
4. Prinsip-Prinsip Gerakan Literasi Sekolah (GLS)
Prinsip-Prinsip Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yaitu: a) Sesuai dengan tahapan
perkembangan pserta didik berdasarkan karakteristiknya; b) Dilaksanakan secara berimbang,
menggunakan berbagai ragam teks dan memperhatikan kebutuhan peserta didik; c) Berlangsung
secara terintegrasi dan holistik di semua area kurikulum; d) Kegiata literasi dilakukan secara
berkelanjutan; e) melibatkan kecakapan berkomunikasi lisan; f) dan mempertimbangkan
keberagaman.
2. Sciencecomic
1. Pengertian Sciencecomic
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 742) menyatakan komik berarti cerita bergambar.
Ajidarma (Meijayanti, 2015: 22) menyatakan istilah komik berasal dari kata comic yang memiliki
arti lucu, biasanya berbentuk naratif dan terdapat pada halaman khusus dalam surat kabar.
Pendapat lain dikemukakan oleh Sudjana & Rivai (Meijayanti, 2015: 27) bahwa komik dapat
didefinisikan sebagai suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu
cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan
hiburan kepada para pembaca. Sementara menurut Mc Cloud (Yulianti, dkk: 2016: 2), komik
adalah gambar dan simbol lain yang berdekatan atau berdekatan dalam ucapan tertentu yang
bertujuan untuk menyampaikan informasi dan mencapai tanggapan estetika dari pembaca. Komik
adalah bentuk seni yang tidak menggunakan gambar bergerak yang disusun dalam membentuk dan
membangun cerita.
Sumaji (Yulianti, dkk: 2016:2) berpendapat bahwa sains adalah bagian dari kehidupan
kita dan interaksi lingkungan adalah fitur utama dalam proses pembelajaran (Sumaji, 2004).
Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sains adalah pengetahuan sistematis yang
diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat
dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya.
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Maka dapat ditarik keseimpulan, sciencecomic adalah cerita bergambar yang berisi
pengetahuan bertujuan untuk menyampaikan informasi dan mencapai tanggapan estetika dari
pembaca.
2. Unsur-unsur Sciencecomic
Menurut Berger ( Shadily: 2013) unsur-unsur komik, sebagai berikut :
a. Cara yang digunakan untuk menggambar karakter
Seperti yang penulis katakan sebelumnya, bahwa karakter ataupun gambar yang dihasilkan
tergantung dari imajinasi dan selera sang pembuat karakter tersebut. Karakter dalam komik
adalah hal utama, sebagai pendeskripsi dari sesuatu yang akan dijelaskan di dalam komik.
b.Ekspresi Wajah Karakter
Penentuan ekspresi wajah karakter animasi sangat penting, karena dapat membantu
menegaskan apa yang disampaikan oleh karakter.
c. Balon Kata
Gambar dan kata pada komik menjadi unsur utamanya akrena keduanya saling
mendeskripsikan satu sama lain. Di dalam kata inilah materi yang akan kita sampaikan akan
diletakkan sesuai dengan karakter yang berbicara, sehingga menunjukkan dialog antar tokoh.
d.Garis Gerak
Garis gerak akan menjadikan gambar menjadi terlihat hidup dalam imajinasi pembaca.
e. Latar
Menunjukkan pada pembaca konteks materi yang disampaikan dalam komik. Aksi dalam
kartun yang terdapat dalam panel
f. Panel
Panel dalam komik dapat dikatakan sebagai urutan dari setiap gambar atau materi dan untuk
menjaga kelanjutan dari cerita yang sedang berlangsung.
Selain ketujuh unsur tersebut, terdapat unsur lain yaitu unsur bahasa verbal. Di mana
bahasa verbal di sini mungkin saja tidak digunakan dalam setiap komik, namun fungsi bahasa
verbal dapat membantu pembaca dalam memahami tema atau bahasan yang sedang dijelaskan
dalam komik tersebut.
Keseluruhan unsur tersebut sangatlah penting pada sciencecomic, guna menciptakan
sebuah sciencecomic yang baik juga mampu menyampaikan pesan kepada peserta didik, sehingga
peserta didik dapat dengan mudah mengingat materi yang sedang diajarkan.
4. Tahap Pembuatan Sciencecomic
Menurut Budiningsih (Fitria:2010), tahap-tahap yang harus kita tempuh dalam proses
pembuatan antara lain:
a. Tahap Pengidentifikasian Target
Tahap pertama dalam pembuatan komik yaitu mengidentifikasikan target atau pembaca, tahap
identifikasi bertujuan untuk memahami selera dan karakter pembaca berdasarkan umur. Anak
pada usia sekolah (6-12 Tahun) cenderung menyukai komik yang mengandung cerita
petualangan, misteri dan ketegangan. Karena pada usia ini anak lebih menyukai hal-hal yang
berbau petualangan seiring dengan perkembangan sosialnya dalam bersosialisasi dengan
lingkungan sekitar.
b. Tahap Pengidentifikasian warna
Warna yang akan dipilih haruslah menyesuaikan selera dan karakter pembaca. Anak sekolah
(6-12 Tahun) mereka masih cenderung menyukai berbagai jenis warna. Akan tetapi di usia 12
tahun mereka hanya menyukai beberapa warna saja. Oleh karena itu kontras warna yang akan
dipilih sedikit sederhana.
c. Tahap Pembuatan Skenario
Skenario merupakan jantung proses pembuatan komik karena skenario yang memberikan arah
pembuatan cerita komik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan skenario komik
antara lain: (1) Tema, (2) Alur, (3) Setting dalam komik, (4) Jendela, (5) Halaman dan (6)
Karakter Tokoh (Emosi). Keenam hal tersebut sangat berperan penting dalam proses
pembuatan skenario komik karena diantara satu dengan yang lain mempunyai ketergantungan
dalam kesempurnaan pesan yang akan disampaikan. menentukan skenario haruslah
menyesuaikan materi yang akan disampaikan.
d. Tahap Pemilihan Gaya Bahasa
Gaya bahasa usia sekolah biasanya anak cenderung menyukai bahasa-bahasa yang penuh
motivasi dan memacu andrenalin. Anak usia sekolah belum menguasai istilah-istilah bahasa
yang sulit dan rumit sehingga penggunaan gaya bahasa sedikit dipermudah.
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e. Tahap Pengaturan Unsur Visual
1) Huruf, huruf yang digunakan harus mudah dibaca dan jelas.
2) Bentuk dan Garis, hindari garis dan bentuk yang ruwet.
3) Keseimbangan, dalam penggunaan bentuk,garis,warna dan huruf harus disusun secara
seimbang, misalnya huruf yang ingin disusun secara simetris/asimetris.
4) Kesatuan, hendaknya kesatuan unsure tersebut terlihat jelas, misalnya judul harus sesuai
dengan apa yang akan dijelaskan dalam komik.
5) Penekanan, dalam menyajikan pesan atau materi pembelajaran dalam bentuk komik,
maka diperlukan adanya penekanan pada unsur-unsur pokok pesan yang akan
disampaikan.
6) Layout (susunan,tata letak), susunan harus dapat menempatkan semua unsur secara
harmonis.
3.Kelebihan Sciencecomic
Menurut Yang Gene (Meijayanti, 2015: 27) terdapat beberapa kekuatan dari
Sciencecomic yaitu: (1) memotivasi, (2) visualisasi cerita yang menarik, (3) komponen visual
permanen, (4) sebagai perantara untuk mempermudah materi, (5) popular bagi peserta didik, dan
(6) mengembangkan kemampuan berpikir. Espada (2003) berpendapat bahwa sciencecomic
mempunyai kemampuan dalam memudahkan pembaca untuk memahami dan mengingat isi dari
cerita sebagaimana sebuah tampilan video.
Pendapat diatas diperkuat dengan penelitian yang dlakukan oleh Hutchinson (Arjuna:
2011) menemukan bahwa 74% guru yang disurvei menganggap bahwa komik membantu
memotivasi‖ sedangkan 79% mengatakan komik meningkatkan partisipasi individu. DC Comics,
Thorndike, dan Downes juga menemukan bahwa komik dapat memberikan ketertarikan dan
mampu memotivasi peserta didik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan (Arjuna: 2011).
Selain itu, didapati bahwa sebanyak 91,5 % dari 100 anak responden penelitian yang
dilakukan oleh Rohaeni (Putri: 2012) dapat dikatagorikan sebagai kelompok komik-mania atau
penggemar berat bacaan komik, menemukan fakta bahwa anak-anak yang menggemari jenis
bacaan komik tersebut umumnya beriringan dengan kegemaran membaca buku-buku non-komik,
termasuk buku-buku pelajaran. Kemudian aktivitas belajar anak-anak penggemar bacaan komik
tersebut juga sama sekali tidak terganggu.
Menurut informasi masyarakat Jepang yang terkenal sangat hobi membaca, pada
umumnya adalah penggemar berat bacaan komik. Sehingga hampir 50% industri perbukuan
mereka dikuasai oleh buku-buku berjenis komik. Bahkan saat ini ada semacam kecenderungan
baru dalam industri perbukuan di negeri Jepang, semua hal yang menyangkut kehidupan mereka,
baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik hingga petunjuk cara masak-memasak dibuat dalam
bentuk buku komik (Putri: 2012).
4. Budaya Lokal
a. Pengertian Budaya lokal
Ajawaila (Komalasari: 2014) berpendapat bahwa budaya lokal adalah ciri khas budaya
sebuah kelompok masyarakat lokal. Menurut Lubis (2014), budaya lokal (local wisdom) adalah
perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, dapat
bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek-moyang, atau budaya setempat, yang
terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan
di sekitarnya. Koentjaraningrat (Raja: 2017) memandang budaya lokal terkait dengan istilah suku
bangsa, dimana menurutnya, suku bangsa sendiri adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh
kesadaran dan identitas akan ‘kesatuan kebudayaan‘
Maka dapat ditarik kesimpulan, budaya lokal adalah ciri khas budaya sebuah kelompok
masyarakat lokal yang terbangun secara alamiah, bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat,
petuah nenek-moyang, atau budaya setempat yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan
kebudayaan untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.
b. Wayang sebagai Budaya Lokal
Cara menyampaikan materi pada sciencecomic dibantu dengan karakter animasi. Salah
satu karakter animasi berbasis budaya lokal yang dapat digunakan adalah wayang. Wayang
berasal dari kata 'Ma Hyang' yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan Yang
Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna
'bayangan', hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir
atau hanya bayangannya saja.
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Tokoh wayang yang sesuai karakter peserta didik sekolah dasar yaitu punakawan, karena
menurut Kresna (Ningrum, dkk 2007: 3) tokoh ini sering dijadikan sebagai simbol seorang figur
ideal yang memiliki sifat rendah hati, suka menolong sesama, tidak serakah, melakukan tanpa
pamrih, mengurangi makan dan tidur, serta menjalankan laku lainnya. Selain itu pembawaan
karakter punakawan yaitu kelompok penceria dengan humor-humor khasnya untuk mencairkan
suasana (Ayuna: 2018).
Istilah punakawan berasal dari kata pana yang artinya paham, dan kawan yang artinya
teman. Punakawan merupakan tokoh pewayangan yang diciptakan oleh seorang pujangga Jawa.
Menurut Muljana, seorang sejarawan, tokoh Punakawan pertama kali muncul dalam karya sastra
Ghatotkacasraya karangan Empu Panuluh pada zaman Kerajaan Kediri. Berikut tokoh-tokoh
punakawan beserta karakternya (Ayuna: 2018):
1) Semar

Gambar 1. Semar
Semar digambarkan sebagai tokoh yang sabar dan bijaksana. Kepala dan pandangan Semar
menghadap ke atas, menggambarkan kehidupan manusia agar selalu mengingat Sang Kuasa.
2) Gareng

Gambar 2. Gareng
Gareng memiliki perawakan yang pendek dan selalu menunduk, hal ini menandakan kehatihatian, meskipun sudah makmur, tetapi harus tetap waspada. Matanya juling yang menandakan
Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan. Tangannya melengkung, hal
ini menggambarkan untuk tidak merampas hak orang lain.
3) Petruk

Gambar 3. Petruk
Petruk adalah sosok yang bisa mengasuh, merahasiakan masalah, pendengar yang baik, dan
selalu membawa manfaat bagi orang lain.
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4) Bagong

Gambar 4. Bagong
Sosok Bagong digambarkan berbadan pendek, gemuk, tetapi mata dan mulutnya lebar, yang
menggambarkan sifatnya yang lancang namun jujur dan sakti. Bagong sering melakukan
sesuatu dengan tergesa-gesa. Dari sikap Bagong yang tergesa-gesa, justru mengajarkan untuk
selalu memperhitungkan apa yang hendak dilakukan, agar tidak seperti Bagong.
KESIMPULAN
Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh
untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui
pelibatan publik. Kehadiran buku bacaan yang menarik dan kaya dengan pengetahuan tentunya sangat
diperlukan sebagai pendukung Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk memotivasi dan meningkatkan
daya tarik siswa. Pengembangan sciencecomic berbasis budaya lokal diharapkan mampu menambah
sumber buku bacaan yang menarik karena berisi tentang pengetahuan dengan wayang sebagai visualisasi
yang menarik dan memberikan gambaran mengenai sifat-sifat, karakter dan tingkah laku sosial manusia
di dalam kehidupan. Selain itu pemanfaatan wayang sebagai karakter animasi juga dapat
memperkenalkan budaya kepada siswa di era digital ini, sehingga menciptakan peserta didik sebagai
pembelajar sepanjang hayat dengan tetap mencintai budaya lokal.
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ABSTRAK
Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar. Sumber belajar memiliki peran yang mendasar dalam mengatasi berbagai masalah dalam belajar.
Sumber belajar yang digunakan di sekolah tidak hanya sebatas buku yang berbentuk cetak saja. Tetapi
sumber belajar juga bisa dalam bentuk yang lain misalnya dalam bentuk digital yaitu sumber belajar yang
bisa diakses menggunakan komputer, laptop atau perangkat elektronik yang lain, bisa berupa tulisan,
gambar, video pembelajaran maupun Buku Sekolah Elektronik (BSE). Selain dalam bentuk digital,
sumber belajar juga bisa didapatkan dari lingkungan sekitar yang dapat mendukung terjadinya
pembelajaran di sekolah secara langsung. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah
pentingnya sumber belajar dalam mendukung pembelajaran di sekolah. Metode yang digunakan dalam
penulisan artikel ini adalah tinjauan kepustakaan. Data dan rujukan yang dikumpulkan berhubungan
dengan pemanfaatan sumber belajar dalam mendukung pembelajaran di sekolah dasar. Berdasarkan
rujukan, sumber belajar sangat penting bagi keberhasilan belajar siswa. Sumber belajar dapat membantu
siswa dalam memahami materi yang dipelajari di sekolah dengan baik.
Kata kunci: sumber belajar, pembelajaran, sekolah dasar
PENDAHULUAN
Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan
amanat pendidikan yaitu membawa siswa kepada proses pembelajaran, di bawah pengawasan guru
sebagai tenaga pendidik yang memiliki tugas utama menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di kelas.
Guru harus memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai proses belajar mengajar serta bagaimana
langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga bisa dilaksanakan dengan baik dan mendapat hasil yang
memuaskan. Kualitas pembelajaran di kelas sangat menentukan hasil belajar siswa di sekolah.
Informasi di era globalisasi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan semakin meningkatnya penyebaran informasi mendorong manusia
selalu ingin tahu tentang suatu hal yang dapat memperluas wawasannya. Informasi dibutuhkan untuk
semua lapisan masyarakat,dan salah satunya yaitu siswa. Adapun kebutuhan informasi seorang siswa
yaitu terkait dengan perannya sebagai pelajar yang membutuhkan informasi tentang tugas-tugas di
sekolah dan materi pelajaran (Sari: 2017).
Pengaruh globalisasi ini sangat memengaruhi sistem budaya suatu bangsa. perubahan pada cara
mengajar guru yang dulunya bersifat tradisional berbasis paper menjadi kini berbasis teknologi informasi
dan komunikasi (TIK). Kehadiran TIK dalam dunia pendidikan memungkinkan terwujudnya
pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan melibatkan siswa secara aktif. Kemampuan TIK dalam
menyampaikan pesan diakui sangat signifikan (Aka: 2017).
Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat saat ini juga berdampak luas hingga ke
wilayah bahan ajar. Pemilihan bahan ajar yang tepat diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran di
sekolah. Bahan ajar merupakan bahan yang disusun dan dikumpulkan dari berbagai sumber belajar yang
dibuat secara sistematis. Dengan adanya bahan ajar, dapat membantu pendidik dalam pelaksanaan
kegiatan pembelajaran dan siswa memperoleh kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang
harus dikuasainya (Prastowo: 2015).
Walaupun guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Sebenarnya sumber belajar
yang utama dalam suatu pembelajaran adalah seorang guru, yaitu dengan semua keterampilan serta
wawasan tentang ilmu pengetahuan yang luas. Oleh karena itu siswa bisa mendapatkan berbagai
informasi tentang materi yang dipelajari dari seorang guru.
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Namun, salah satu cara pengembangan sumber belajar yang cukup prospektif adalah dengan
berbasis siswa itu sendiri. Hal ini dikarenakan keberadaan sumber belajar selalu terkait bahkan tidak
dapat dipisahkan dengan kondisi siswa. Sehingga pengembangan sumber belajar yang baik harus
terintegrasi dengan realitas siswa. Dengan demikian pengembangan berbasis siswa menjadi salah satu
cara pengembangan yang terintegrasi (Jailani: 2016).
Sumber belajar memiliki peran krusial dalam mengatasi masalah-masalah belajar. Kemajuan
teknologi telah melahirkan sumber-sumber belajar baru (Dopo: 2016). Dalam kegiatan pembelajaran
sangat diperlukan adanya penggunaan sumber belajar dalam penyampaian pembelajaran yang dapat
membantu siswa dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Salah satu
caranya, melalui penggunaan bahan ajar sebagai pembelajaran yang berisi tentang konsep dasar materi
yang diajarkan (Permata: 2017).
Tahap perkembangan intelektual siswa sekolah dasar termasuk dalam tahap operasional konkret,
sebab logika berpikirnya didasarkan atas manipulasi fisik dari obyek-obyek. Penggunaan media (termasuk
alat peraga) dalam pembelajaran di SD sangat diperlukan, karena sesuai dengan tahap berpikir anak.
Dengan menggunakan media/alat peraga tersebut siswa akan lebih menghayati pelajaran secara nyata
berdasarkan fakta yang jelas dan dapat dilihatnya, sehingga anak lebih mudah memahami konsep yang
disajikan (Andrijati: 2014).
Bagi siswa, belajar pada dasarnya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap di
mana saja, kapan saja, dan dengan apa saja, sebab sumber belajar terdapat di mana saja dan ada beragam
jenisnya. Dengan terjadinya interaksi antara proses belajar. Kualitas interaksi siswa dengan sumber
belajar berpengaruh sekali terhadap hasil belajar. Maka dengan demikian ada perbedaan yang sangat
besar antara siswa yang memiliki intensitas tinggi dalam pemanfaatan sumber belajar dengan siswa yang
memiliki intensitas rendah dalam pemanfatan sumber belajar rendah dalam meraih hasil belajarnya
(Abdullah: 2012).
Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran antara lain belum
dimanfaatkannya sumber belajar secara maksimal. Sumber belajar juga dapat diperoleh dari sekitar kita,
disamping itu lingkungan juga dapat digunakan dalam kegitan belajar mengajar. Namun, fakta dilapangan
yang sering kita temukan adalah sumber belajar yang hanya berasal dari buku dan guru itu sendiri. Hal ini
disebabkan dalam proses pembelajaran guru belum banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk
aktif turut serta mencari sumber-sumber belajar yang dapat dimanfaatkan sehingga meningkatkan
aktivitas belajar dan dapat memperkaya wawasan siswa (Lamasai, 2014; Lilawati: 2017).
Pada umumnya guru dalam memberikan pelajaran hanya bertumpu pada media pembelajaran
dan yang sering digunakan guru selama ini adalah buku paket sebagai sumber belajar. Tanpa disadari
bahwa masih banyak sumber yang berasal dari lingkungan yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar.
Siswa merasa bosan dengan metode ceramah yang digunakan oleh guru selama ini. Hal tersebut menjadi
salah satu faktor penyebab hasil belajar yang kurang optimal (Ikhsan: 2017).
Pengadaan buku sebagai sumber belajar bagi siswa tidak hanya sebatas buku yang berbentuk
cetak tetapi juga sudah ada buku dalam bentuk digital. Buku digital merupakan buku dalam bentuk
digital, yang terdiri atas teks, gambar atau keduanya. Diproduksi dan dibaca di komputer atau perangkat
elektronik lainnya. Salah satu yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah adalah Buku Sekolah
Elektronik (BSE) yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional / Kemendiknas (Supanda:
2013).
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka akan diadakan kajian mengenai
bagaimanakah pentingnya pemanfaatan sumber belajar dalam mendukung pembelajaran di sekolah,
khususnya sekolah dasar. Karena proses pembelajaran tidak dapat terlepas dari peranan sumber belajar.
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pemanfaatan sumber belajar dalam
mendukung pembelajaran di sekolah, khususnya sekolah dasar.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam artikel ini merupakan metode kualitatif yang bertujuan untuk
menganalisis pentingnya sumber belajar untuk siswa sekolah dasar. Penelitian kualitatif adalah penelitian
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa berdasarkan hasil pengamatan (Margono, 2014; Pratiwi, 2017). Artikel ini
berisi analisis tentang pentingnya sumber belajar dalam mendukung pembelajaran siswa di sekolah dasar.
Kajian dilakukan dengan menggunakan beberapa referensi baik dari buku maupun jurnal nasional yang
membahas mengenai hal tersebut di atas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan
melakukan kajian terhadap beberapa jurnal dan buku. Fokus bahasan dalam artikel ini adalah mengenai
sumber belajar sebagai pendukung dalam pembelajaran di sekolah dasar.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemanfaatan sumber belajar dalam
mendukung pembelajaran di sekolah. Kajian dilakukan dengan menggunakan beberapa referensi baik dari
buku maupun jurnal nasional yang membahas mengenai sumber belajar dalam pembelajaran di sekolah.
Sumber belajar merupakan rujukan atau bahan yang digunakan dalam kegitan pembelajaran
(Mulyasa, 2010). Sedangkan menurut Zain (1997: 139) sumber belajar adalah segala yang dapat
digunakan sebagai tempat untuk bahan pembelajaran atau sesuatu yang digunakan untuk belajar
seseorang. Hamalik (1998: 195) berpendapat bahwa sumber belajar adalah semua sumber yang dapat
digunakan oleh siswa untuk memudahkan dalam proses belajar. Sejalan dengan pendapat stersebut,
Soelaiman (1979: 265) berpendapat bahwa sumber belajar merupakan segala macam alat atau situasi yang
dapat menambah atau memperjelas pemahaman siswa terhadap apa yang dipelajarinya, sekaligus juga
memperkaya pengalaman siswa. Assosiation for Educational Communications and Technology (dalam
Komalasari, 2010: 108) sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh guru, baik secara
terpisah maupun digabungkan dalam proses penyampaian materi. Berdasarkan beberapa pendapat
tersebut dapat disintesiskan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
mendukung dan memudahkan guru dan siswa dalam melakukan proses belajar mengajar.
Sumber belajar sebagai salah satu komponen sistem pengajaran, saling berhubungan dan saling
ketergantungan dengan komponen-komponen pembelajaran lainnya, bahkan tidak bisa berjalan secara
terpisah/sendiri tanpa komponen lainnya (Lilawati, 2017). Assosiation for Educational Communications
and Technology (dalam Daryanto, 2010: 60-62) menyebutkan bahwa sumber belajar merupakan satu
kesatuan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling
mempengaruhi satu sama lain, yaitu sebagai berikut:
a) Pesan, yaitu informasi yang disampaikan oleh komponen lain dalam bentuk fakta, makna ataupun
data. Contoh: materi pelajaran, cerita / dongeng, dan sebagainya.
b) Manusia, yaitu yang bertugas sebagai pencari, penyimpan, pengelola dan penyampai informasi.
Contoh: guru, dosen, instruktur, penatar, dan pembicara.
c) Bahan, yaitu sesuatu yang mengandung pesan untuk disampaikan. Contoh: buku, modul, majalah,
ataupun film (video).
d) Alat, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk mengampaikan pesan yang ada dalam suatu bahan.
Contoh: proyektor, televisi, computer, dan sebagainya.
e) Metode / teknik, yaitu prosedur yang urut yang disiapkan dalam pemanfaatan bahan, alat, orang dan
lingkungan dalam penyampaian pesan. Contoh: ceramah, diskusi dan pemecahan masalah.
f) Lingkungan, yaitu situasi sekitar dimana suatu pesan disampaikan. Contoh: ruang kelas, aula sekolah,
halaman sekolah, dan sebagainya.
Dari pendapat tersebut di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa antara sumber belajar yang
satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena jika penggunaannya
dipisah-pisahkan akan membuat proses pembelajaran tidak akan maksimal.
Informasi di era globalisasi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan semakin meningkatnya penyebaran informasi mendorong manusia
selalu ingin tahu tentang suatu hal yang dapat memperluas wawasannya. Informasi dibutuhkan untuk
semua lapisan masyarakat,dan salah satunya yaitu siswa. Adapun kebutuhan informasi seorang siswa
yaitu terkait dengan perannya sebagai pelajar yang membutuhkan informasi tentang tugas-tugas sekolah
dan materi pelajaran. Mengingat beragamnya kebutuhan informasi siswa maka sangat dibutuhkan fasilitas
yang dapat memenuhi kebutuhan informasi yang siswa perlukan (Sari, 2017).
Para guru tampaknya kurang mengembangkan kreativitas mereka untuk merencanakan,
menyiapkan dan membuat bahan ajar secara matang yang kaya inovasi sehingga menarik bagi siswanya.
Hal ini tentunya menjadi persoalan serius, persoalan yang tidak hanya sekadar bisa dipecahkan dalam
tataran wacana semata, namun harus ada aksi nyata guna mengatasi problem tersebut. Salah satunya
adalah dengan cara para guru atau pendidik perlu membangun dan menumbuhkan kreativitas dari diri
mereka sendiri agar mampu membuat dan mengembangkan bahan ajar dan sumber belajar yang inovatif
(Zuriah, 2016).
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi minimnya pemanfaatan teknologi dalam proses
belajar mengajar yang dilakukan oleh guru diantaranya adalah komputer self efficasy, pengalaman
mengajar, dukungan teknologi (komputer), kemampuan pedagogis guru, serta pengembangan kemampuan
menggunakan teknologi (Gilakjani, 2013; Bingimlas, 2009; Dopo, 2016).
Menguasai teknologi informasi dan komunikasi menjadi tuntutan kompetensi seorang guru saat
ini guna mendukung pelaksanaan tugasnya, sehingga setiap guru harus siap untuk terus belajar TIK guna
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pemenuhan tuntutan kompetensi tersebut. Di era globalisasi kini, sudah tidak zaman lagi para tenaga didik
atau guru gagap terhadap teknologi. Teknologi diharapkan menjadi kesatuan dalam pembelajaran
sehingga tercipta siswa yang lebih aktif dan mandiri. Guru perlu menguasai pemanfaatan TIK untuk
kebutuhan belajarnya dan kebutuhan tugasnya sebagai pembelajar (Aka, 2017).
Sumber belajar yang dipakai dalam pendidikan atau latihan adalah suatu sistem yang terdiri
dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa
belajar secara individual. Sumber belajar seperti inilah yang disebut media pendidikan atau media
instruksional. Sumber belajar yang cocok bagi siswa harus memenuhi tiga persyaratan yaitu meliputi,
harus dapat tersedia dengan cepat, harus memungkinkan siswa untuk memacu diri sendiri, harus bersifat
individual, misalnya harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan siswa (Parcival, 1988; Jailani, 2016).
Depdikbud (1983: 38-39) guru memiliki tanggung jawab untuk membantu siswa dalam belajar
agar lebih terarah dengan memanfaatkan sumber belajar, dan yang harus guru lakukan adalah:
(a) menggunakan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari,
(b) mengenalkan dan menyajikan sumber belajar,
(c) menerangkan peranan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran,
(d) menyusun tugas-tugas penggunaan sumber belajar dalam bentuk tingkah laku,
(e) mencari sendiri bahan dari berbagai sumber,
(f) memilih bahan sesuai dengan prinsip dan teori belajar,
(g) menilai keefektifan penggunaan sumber belajar sebagai bagian dari bahan pembelajaran,
(h) merencanakan kegiatan penggunaan sumber belajar secara efektif.
Pada dasarnya sumber belajar tidak hanya sebagai upaya untuk membantu guru di kelas, tetapi
lebih dari itu, yaitu untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran baik secara individual
ataupun kelompok. Seperti pendapat yang disampaikan oleh Andrijati (2014) fakta menunjukkan bahwa
pembelajaran matematika SD menggunakan alat peraga dan media lainnya secara tepat dibandingkan
dengan yang tanpa menggunakannya adalah enam berbanding satu atau 6 : 1. Jadi penggunaan alat peraga
dan media lainnya dalam pembelajaran matematika akan membawa hasil enam kali lebih baik dan lebih
cepat dibandingkan dengan pengajaran drill (Sukayati, 2009).
Dalam kegiatan pembelajaran artinya diperlukan penggunaan sumber belajar berupa bahan ajar
dalam penyampaian pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam menunjang proses kegiatan belajar
mengajar yang efektif dan efisien. Menurut Piaget dalam teori perkembangan psikologi, siswa memiliki
karakteristik pada tahab praoperasional. Maksudnya adalah siswa masih harus diberikan pemahaman yang
mendalam mengenai suatu materi yang diajarkan oleh guru. Dengan demikian guru perlu
mengembangkan inovasi yang dapat menbantu siswa untuk mempermudah siswa dalam memahami
materi (Permata, 2017).
Wena (2010) juga menjelaskna bahwa hendaknya pembelajaran dilakukan secara
menyenangkan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Oleh karena itu guru juga harus bisa berusaha
menggunakan sumber belajar yang bervariasi baik menggunakan buku cetak bergambar, teknologi
komputer, ataupun lingkungan sekitar sekolah. Hal tersebut harus dilakukan agar supaya siswa tidak
mengalami kejenuhan karena selalu mendengarkan ceramah dari guru di dalam kelas.
Salah satu sumber belajar yang juga sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar yang
dilakukan oleh guru dan siswa yaitu lingkungan sekitar. Lingkungan yang ada di sekitar siswa
merupakan sumber belajar yang paling familiar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Karena
lingkungan merupakan bagian dari manusia khususnya bagi siswa dalam berinteraksi dengan sesamanya,
dan apabila guru memanfaatkannya secara maksimal maka akan menjadi lebih bermakna bagi siswa
(Ikhsan, 2017).
Berdasarkan paparan materi di atas maka, dapat kita ketahui bahwa sumber belajar memiliki
peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Ada berbagai macam sumber belajar yang bisa digunakan dalam menunjang pembelajaran, dan semua
sumber belajar tersebut saling berkaitan dan saling mendukung satu sam lain. Sehingga diharapkan guru
dapat menggunakan sumber-sumber yang ada secara maksimal, agar tujuan yang ingin dicapai dalam
pembelajaran juga dapat maksimal.
KESIMPULAN
Sumber belajar yang digunakan untuk menyampaikan materi memiliki peran yang penting dalam proses
pembelajaran. Semua sumber belajar yang ada merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Siswa akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan berbagai macam sumber,
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dari pada hanya dengan satu sumber saja. Oleh karena itu guru harus dapat merancang dan menggunakan
sumber belajar yang tepat, agar materi pelajaran dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa.
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ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan LKS pada pembelajaran tematik berbasi
Creative Thinking Skill tema Indahnya keberagaman di Negeriku pada kelas IV Sekolah Dasar. Di era
Modern saat ini anak dituntuk untuk berpikir Kreatif dalam pembelajarannya, karena dengan berpikir
kreatif anak dapat mengembangkan kompetensi yang ia meliki kemudian diantaranya anak akan mampu
melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, untuk hal itu perlu dikembangkan sebuah LKS yang
didalamnya terdapat soal-soal yang membuat siswa berpikir kreatif. Artikel ini masih bersifat konseptual
danbelum dilakukan penelitian secara mendalam dan belum tercantumkan hasil dari penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Peneliti memperoleh data dari buku-buku primer dan
buku penunjang. Diharapkan dengan LKS berbasis Creatif Thinking Skill anak dapat menemukan soalusi
baru untuk masalah-masalah yang dihadapi di sudut pandang yang luas.
Kata Kunci :LKS, Tematik, Creative Thinking Skill.
PENDAHULUAN
Di era Modern saat ini anak dituntuk untuk berpikir Kreatif dalam pembelajarannya, karena
dengan berpikir kreatif anak dapat mengembangkan kompetensi yang ia meliki kemudian diantaranya
anak akan mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang.Menurut Yusuf (2011:57 ) berikir
kreatif (Creative Thinking), yaitu kemampuan berpikir dengan cara-cara baru dan menemukan pemecahan
masalah secara unik. Kemampuan berpikir bukan berpikir konvergen ( yang menghasilkan satu jawaban
benar), tetapi berpikir divergen (yang menghasilkan banyak jawaban untuk pertanyaan yang sama) .
menurut (Runco & Jaegar: 2012) berpikir kreatif adalah keaslian, sesuatu yang baru, unik, tidak biasa,
dan beberapa dari apa yang kita berharap untuk mengalami atau berpengalaman, keefektifan, kegunaan,
kecocokan, kesesuaian, dan nilai tindakan, produk, atau ide kreaqtif. Dengan membiasakan berpikir
kreatif, anak akan lancar dan luwes dalam berpikir. Suatu masalah akan bisa dilihat dari berbagai
kemungkinan sehingga ide yang dikeluarkannya pun akan beragam. Lebih jauh anak akan bisa
mengeluarkan ide-ide berkualitas. Selain itu anak akan mampu melihat kesempatan positif yang tersedia
dan mampu memperhatikan hal-hal yang menguntungkan. Sehingga di masa depan anak akan tetap eksis
dalam ketatnya persaingan hidup khususnya pada anak di Sekolah Dasar. Pada Sekolah Dasar saat ini
menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau menggunakan Kurikulum K13 atau
bisa di sebut dengan tematik, tetapi pada saat ini Sekolah Dasar lebih banyak menggunakan pembelajaran
tematik pada saat pembelajarannya.
Model pembelajaran tematik bukanlah hal yang asing bagi kalangan guru, khususnya
gurusekolah dasar yang wajib menerapkan pembelajaran model tematik pada Sekolah Dasar.
Pembelajaran tematik merupakan model yang harus diterapkan sesuai yang ada dalam kurikulum yang
ada saat ini, dijelaskan bahwa pembelajaran tematik harus digunakan dalam proses belajar mengajar di
sekolah dasar, karena pembelajaran tematik bertujuan menyampaikan konsep pembelajaran secara utuh
dan menyeluruh kepada siswa.
Model pembelajaran ini dapat memudahkan peserta didik bisa memusatkan pada suatu tema
tertentu sedangkan bagi guru dapat memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu pertemuan sehingga
batasan-batasan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain tidak begitu jelas. Pembelajaran model
tematik ini harus diterapkan karena materi yang tidak terpadu atau terpisah-pisah maka dapat meyebabkan
materi tidak akan sesuai dengan situasi kehidupan nyata, serta tidak relevan dengan kehidupan yang
dialami siswa sehari-harinya.
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Dari ketetapan undang-undang yang menjadi landasan yuridis disebutkan bahwa dalam
pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan
pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
(pasal 9). UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta
didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat,
minat, dan kemampuannya (Bab V Pasal 1b). Untuk hal itudiperlukan sebuah media atau bahan ajar
tematik yang membuat siswa berpikir kreatif. Maka dari itu peneliti membuat sebuah produk LKS pada
pembelajaran tematik tema keberagaman di Negeriku pada kelas IV SD yang berbasis Creative Thinking
Skill. LKS ini adalah bahan ajar yang di dalamnya terdapat soal-soal yang membuat siswa berpikir kreatif.
Soal-soal dalam LKS ini akan membuat siswa berpikir secara luas karena jawaban yang ada tidak hanya
satu tapi lebih dari itu. Jawaban dari soal-soal yang terdapat di LKS dapat dikembangkan oleh siswa
sehingga siswa dapat berpikir secara kreatif mengenai jawaban yang dibuatnya. Diharapkan dengan siswa
memiliki Creative Thinking Skill siswa dapat bertahan dan berinovasi lebih banyak di era modern ini dan
juga siswa memiliki bekal di masa depan untuk menjadi lebih baik.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data
menggunakan studi pustaka. Peneliti memperoleh data dari buku-buku primer dan buku penunjang.
Diharapkan dengan LKS berbasis Creatif Thinking Skill anak dapat menemukan soalusi baru untuk
masalah-masalah yang dihadapi di sudut pandang yang luas. Selain itu digunakan data sekunder berupa
hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan teori Creative Thinking. Data dianalisis melalui langkahlangkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Teknik pemeriksaan
keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.
PEMBAHASAN
1. Pengertian LKS
LKS merupakan bahan ajar yang masuk dalam kategori bahan ajar cetak, jadi dalam
penyusunannya juga harus memperhatikan prosedur penyusunan bahan ajar. Untuk membuat
sebuah LKS yang kaya manfaat, maka harus menjadikannya sebagai bahan ajar yang menarik bagi
peserta didik. Sehingga dengan keberadaan LKS tersebut, peserta didik menjadi tertarik untuk
belajar keras dan belajar cerdas.
Prastowo (2015:17) berpendapat bahwa ―bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat,
maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang
akan dikuasai pesrta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan
dan penelaahan implementasi pembelajaran‖.
Dalam membuat bahan ajar perlu memahami tahapan dan teknik dalam penyusunan bahan
ajar. Seperti yang dijelaskan Munawaroh dkk (2008:4-11) tahapan yang harus ditempuh di
lapangan. dalam bahan ajar cetak adalah sebagai berikut:
a) Menyusun Garis-garis Besar Progam Pembelajaran (GBPP) bahan ajar yang dikembangkan,
yaitu berupa rumusan pembelajaran/kompetensi dan pokok-pokok materi.
b) Menulis bahan ajar dengan mengikuti strategi imstruksional tertentu.
c) Mereview, melakukan uji coba lapangan dan merevisi bahan ajar sebelum digunakan
Berdasarkan pengertian yang sudah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa LKS
(merupakan bahan ajar yang bentuknya sederhana dari modul, dan dalam pembuatannya tetap
harus meperhatikan komponen-komponen yang harus ada didalamnya serta harus
memperhatikan kaidah-kaidah penyusunannya. Bahan ajar perlu dikembangkan dan
diorganisasikan agar pembelajaran tidak jauh dari tujuan/kompetensi yang akan dicapai dan
diharapkan akan efektif dan efisien. LKS juga harus dibuat semenarik mungkin bagi peserta
didik, agar LKS kaya akan manfaat dan peserta didik menjadi tertarik untuk belajar.
2. Pengembangan LKS
Diknas 2004 (Dalam Prastowo, 2015:212-215) mengemukakan langkah-langkah penyusunan
lembar kegiatan siswa, yaitu:
a) Melakukan Analisis Kurikulum
Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana yang memerlukan
bahan ajar LKS. Pada umumnya, dalam menentukan materi, langkah analisisnya dilakukan
dengan cara melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang akan diajarkan.
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b) Menyusun Peta kebutuhan LKS
Peta kebutuhan LKS sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah LKS yang harus
ditulis serta melihat urutan LKS-nya. Urutan LKS sangat diperlukan dalam menentukan
prioritas penulisan. Langkah ini biasanya diawali dengan analisis kurikulum dan analisis
sumber belajar.
c) Menentukan Judul-judul LKS
Judul LKS ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi dasar, materi-materi
pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu kompetensi dasar dapat
dijadikan sebagai judul LKS apabila kompetensi tersebut tidak terlalu besar, dalam satu
kompetensi dasar maksimal memuat 4 materi pokok (MP). Apabila lebih dari 4 MP maka
judul LKS bisa dibuat menjadi dua judul. Jika judul LKS telah ditentukan maka langkah
berikutnya yaitu melakukan penulisan.
d) Penulisan LKS
Penulisan LKS terdapat beberapa tahap, yaitu: (1) merumuskan kompetensi dasar; (2)
menentukan alat penilaian; (3) menyusun materi; dan (4) memperhatikan struktur LKS.
3. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar
Siswa Sekolah Dasar merupakan anak yang paling banyak mengalami perubahan sangat drastis
baik mental maupun fisik. Gerakangerakan organ tubuh anak juga menjadi lincah dan terarah
seiring dengan munculnya keberanian mentalnya. Keberanian dan kemampuan ini, disamping
karena perkembangan kapasitas mental, juga disebabkan oleh adanya keseimbangan dan
keselarasan gerakan organ-organ tubuh anak.
Menurut Nasution (1993:44) dalam (Syaiful, 2008: 123) masa usia sekolah dasar sebagai
masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia enam tahun hingga kira-kira sebelas atau
dua belas tahun. Usia ini ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar dan dimulainya
sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubah sikap-sikap dan tingkah lakunya.
Guru mengenal masa ini sebagai ―masa sekolah‖, oleh karena itu pada usia inilah anak untuk
pertama kalinya menerima pendidikan formal.
Masa usia sekolah dianggap oleh Suryobroto dalam (Syaiful, 2008: 124) sebagai masa
intelektual atau masa keserasian bersekolah. Namun Suryosubroto tidak berani mengatakan pada
umur berapa tepatnya anak matang untuk masuk ke sekolah dasar. Hal tersebut ditentukan oleh
kematangan anak tersebut bukan ditentukan oleh umur semata, namun pada umur antara 6 atau 7
tahun biasanya anak memang telah matang untuk masuk sekolah dasar. Sifat-sifat khas anak
dapat di lihat sebagai berikut:
a) Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini antara
lain adalah seperti yang disebutkan di bawah ini:
1) Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani
dengan prestasi sekolah
2) Adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan permainan yang
tradisional
3) Adanya kecenderungan memuji sendiri
4) Suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain kalau hal itu dirasanya
menguntungkan untuk meremehkan anak lain.
5) Kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu dianggapnya tidak penting
6) Pada masa ini (terutama pada umur 6-8) anak menghendaki nilai (angka rapor) yang baik,
tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak
b) Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini adalah
sebagai berikut:
1) Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, hal ini menimbulkan
adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis
2) Amat realistik, ingin tahu, dan ingin belajar
3) Menjelang masa akhir ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus,
yang oleh para ahli ditafsirkan sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor
4) Sampai kira-kira umur 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya
5) Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat
bermain bersama-sama.
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa karakteristik peserta
didik sekolah dasar merupakan semua watak yang nyata dan timbul dalam suatu tindakan peserta
didik dalam kehidupannya setiap saat. Sehingga dengan demikian, watak dan perbuatan manusia
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tidak akan lepas dari kodrat dan sifat serta bentuknya yang berbeda-beda, maka tidak heran jika
bentuk dan karakter peserta didik juga berbeda-beda.
3. Pembelajaran Tematik
Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang khas bagi anak usia dini dari jenjang
pendidikan prasekolah sampai kelas-kelas rendah sekolah dasar. Peserta didik pada kelas rendah
perkembangan kecerdasannya sangat pesat dan melihat segala sesuatu satu keutuhan serta serta
mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana.
Hadi Subroto (Trianto, 2011: 151) mengemukakan bahwa pembelajaran tematik/terpadu
adalah pembelajaran yang menggunakan tema tertentu untuk mengaitkan antara beberapa isi
mata pelajaran dan pengalaman kehidupan nyata sehari-hari siswa sehingga dapat memberikan
pengalaman bermakana bagi siswa.
Pembelajaran tematik juga terbentuk karena adanya sebuah kurikulum interdisipliner dimana
kurikulum tersebut merupakan sebuah bagian-bagian kurikulum yang mengacu pada
permasalahan kehidupan yang menyangkut kajian dari berbagai bidang studi. Jacobs (Khoiru
Ahmadi & Sofan Amri, 2011:14) menyatakan kurikulum interdisipliner merupakan pandangan
mengenai pengetahunan dan pendekatan kurikula yang menerapakan metodologi dan bahasa
lebih dari satu disiplin ilmu untuk mengkaji tema, isu, permasalahan, topik, atau pengalaman
sentral. Pembelajaran tematik berangkat dari teori pembelajaran yang tidak mengedepankan
drill-system sebagai dasar pembetukan pengetahuan dan struktur
intelektual anak (Depdiknas, 1996). Dengan diterapkannya drill-system maka siswa akan cepat
merasa bosan dan tidak dapat menyerap materi secara keseluruhan sehingga tidak sesuai dengan
prinsip keilmuan secara holistik.
Adapun menurut Depdiknas (1996), prinsip keilmuan secara holistik adalah memungkinkan
siswa untuk memahami suatu fenomena secara utuh, selanjutnya hal ini akan membuat siswa
dalam menyikapi kejadian-kejadian yang ada secara realistik, selanjutnya bermakna merupakan
prinsip keilmuan dalam pembelajaran terpadu yang megkaji suatu fenomena dari segala aspek,
sehingga dapat terbentuk jaringan antara konsep yang satu dengan lainnya yang disebut skemata,
hal ini akan berdampak pada kebermaknaan suatu materi yang dipelajari. Pada prinsip
pembelajaran otentik dinyatakan bahwa pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami
secara langsung kegiatan pembelajaran. Mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan
sekedar pemberitahuan guru, informasi yang otentik dapat diperoleh melalui eksperimen
sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi secara utuh dan menyeluruh.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan salah satu bentuk
pendekatan yang menggabungkan berbagai bidang studi dengan menggunakan tema yang
mencerminkan dunia nyata di sekeliling siswa dan dalam rentang kemampuan dan
perkembangan anak, dengan konsep yang digabungkan dalam beberapa bidang studi yang
berbeda maka diharapkan anak akan belajar lebih baik dan bermakna.
4. Creative Thinking Skill (kemampuanBerpikirKreatif)
Berpikirasalkatanyaadalahpikir.Menurutkamusbesarindonesia, pikirberartiakalbudi, ingatan,
angan-angan,
pendapatataupertimbangan.
Menurut
(kemendiknas,
2007;
872)
Berpikirartinyamenggunakanakalbudiuntukmempertimbangkandanmemutuskansesuatu,
sertamenimbang-nimbangdalamingatan.
Menurut
Harriman,
berpikirkreatifadalahsuatusuatupemikiran
yang
berusahamenciptakangagasan yang baru. Berpikirkreatifdapatjugadiartikansebagaisuatukegiatan
mental yang digunakanseseoranguntukmembangun ide
ataugagasan yang baru.
Halprenmenjelaskanbahwaberpikirkreatifseringpula
disebutberpikirdivergen,
artinyaadalahmemberikanbermacam-macamkemungkinanjawabandaripertanyaan
yang
sama.Pehkonen,
memandangberpikirkreatifsebagaisebagaisuatukombinasidariberpikirlogisdanberpikirdivergen
yang
didasarkanpadaintuisitetapimasihdalamkesadaran.
Pengertianinimenunjukkanbahwakemampuanberpikirkreatifseseorangmakintinggi,
jikaiamampumenunjukkanbanyakkemungkinanjawabanpadasuatumasalah
Berdasarkanpendapat-pendapattersebut,
makapenelitidapatmenyimpulkanbahwaberpikirkreatifmerupakanberpikirsecaralogisdandivergen
untukmenghasilkansesuatu
yang
baru.
Berpikirkreatifmempunyaikaitan
yang
eratdengankreativitas.
Adapundefinisikreativitasdaribeberapatokohadalahsebagaiberikut:
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a) MenurutMunandar
(2002:
33)
kreativitasmerupakankemampuanumumuntukmenciptakansesuatu
yang
baru,
sebagaikemampuanuntukmemberigagasangagasanbaru
yang
dapatditerapkandalampemecahanmasalahatausebagaikemampuanuntukmelihathubunganhubunganbaruantaraunsur-unsur yang sudahadasebelumnya.
b) Barron
dalam
(Munandar:
28)
menyatakanbahwakreativitasmerupakankemampuanuntukmenghasilkanataumenciptakansesu
atu yang baru.
c) Siswono
(2009:
30)
menjelaskanbahwakreativitasmerupakanprodukdariberpikir
(dalamhaliniberpikirkreatif)
untukmenghasilkansuatucaraatausesuatu
yang
barudalammemandangsuatumasalahatausituasi.
d) Solsodalam (Fidyawati, 2011: 21) menjelaskanbahwakreativitasmerupakanaktivitaskognitif
yang menghasilkansesuatu yang barudalammenghadapimasalah.
Menurut (Aldig&Ayla: 2017) berpikir kreatif melibatkan mengambil keuntungan dari masalah,
mencoba solusi yang berbeda untuk masalah ini dandatang dengan ide-ide baru. Mereka yang
memiliki kemampuan berpikir kreatif mendapatkan tempat yang penting dalam masyarakat.
Karena merekaberpikiran cepat dan memiliki kualitas kepemimpinan, mereka selalu dihargai
oleh orang-orang di sekitar mereka.Semua peserta menunjukkan bahwa mereka menganggap
berpikir kreatif akan datang dengan produk baru. Kebanyakanpara guru memandang pemikiran
kreatif sebagai mencari solusi baru untuk masalah. Singkatnya, pemikiran kreatif itudidefinisikan
oleh guru sebagai datang dengan produk baru, mencari masalah dari perspektif yang berbeda
danmenemukan perbedaan dengan menghubungkan masa lalu dengan masa depan.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kreativitas
adalah produk dari berpikir kreatif yang dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan dapat
diterapkan dalam pemecahan masalah, dan dari beberapa pendapat diatas juga dapat kita
simpulkan bahwa kreativitas mempunyai peranan penting dalam kehidupan.
6. Indikator Berpikir Kreatif
Berpikir kreatif merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang yang bukan serta
merta ada atau melekat sejak lahir.Namun untuk menilai kemampuan berpikir kreatif harus
menggunakan acuan yang telah di buat. Munandar (2009: 192) mengemukakan bahwa
kemampuan berpikir kreatif dapat dirumuskan sebagai kemampuan ynag mencerminkan aspekaspek sebagai berikut:
1) Berpikir lancar (Fluent thinking) atau kelancaran yang menyebabkan seseorang mampu
mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan.
2) Berpikir luwes (Flexible thinking) atau kelenturan yang menyebabkan seseorang mampu
menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi.
3) Berpikir Orisinil (Original thinking) yang menyebabkan seseorang mampu melahirkan
ungkapan-ungkapan yang baru dan unik atau mampu menemukan kombinasi-kombinasi yang
tidak biasa dari unsur-unsur yang biasa.
4) Keterampilan mengelaborasi (Elaboration ability) yang menyebabkan seseorang
mampumemperkaya dan mengembangkan suatu gagasan.
Menerut (Sugilar : 2013) Kemampuan berpikir kreatif siswa tidak dapat berkembang dengan baik
apabila dalam proses pembelajaran guru tidak melibatkan siswa secara aktif dalam pembentukan
konsep, metode pembelajaran yang digunakan di sekolah masih secara konvensional, yaitu
pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Pembelajaran tersebut dapat menghambat
perkembangan kreatifitas dan aktifitas siswa seperti dalam hal mengkomunikasikan ide dan
gagasan. Sehingga keadaan ini tidak lagi sesuai dengan target dan tujuan pembelajaran
matematika. Tujuan pembelajaran akan tercapai apabila perencanaan dan metode yang digunakan
dapat mempengaruhi potensi dan kemampuan yang dimiliki peserta didik dan keberhasilan
tersebut akan tercapai apabila peserta didik dilibatkan dalam proses berpikirnya
Dari beberapa pengertian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah
sebagai kemampuan menemukan dan menyelesaikan masalah matematika yang meliputi
komponen-komponen: kelancaran, fleksibelitas, elaborasi dan keaslian. Penelitian terhadap
kemampuan kreatif siswa dalam matematika penting untuk dilakukan. Pengajuan masalah yang
menuntut siswa dalam pemecahan masalah sering digunakan dalam penelitian kreativitas
matematik. Tugas-tugas yang diberikan pada siswa yang bersifat menghadapkan siswa dalam
masalah dan pemecahannya digunakan peneliti untuk mengidentifikasi individu-individu yang
kreatif.
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KESIMPULAN
Di era Modern saat ini anak dituntuk untuk berpikir Kreatif dalam pembelajarannya, karena dengan
berpikir kreatif anak dapat mengembangkan kompetensi yang ia meliki kemudian diantaranya anak
akan mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang pada saat in
khususnyapadaanakSekolahDasar. Kurikulum yang digunakan oleh Sekolah Dasar saat ini lebih
mengacu pada pembelajaran tematik atau biaa di sebut dengan K13. pada saat ini Sekolah Dasar
lebih banyak menggunakan pembelajaran tematik pada saat pembelajarannya
Model pembelajaran tematik bukanlah hal yang asing bagi kalangan guru, khususnya guru sekolah
dasar yang wajib menerapkan pembelajaran model tematik pada Sekolah Dasar. Pembelajaran
tematik merupakan model yang harus diterapkan sesuai yang ada dalam kurikulum yang ada saat ini,
dijelaskan bahwa pembelajaran tematik harus digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah
dasar, karena pembelajaran tematik bertujuan menyampaikan konsep pembelajaran secara utuh dan
menyeluruh kepada siswa.
Untuk hal itu diperlukan sebuhan media atau bahan ajar tematik yang membuat siswa berpikir
kreatif. Maka dari itu peneliti membuat sebuah produk LKS pada pembelajaran tematik tema
keberagaman di Negeriku pada kelas IV SD yang berbasis Creative Thinking Skill. LKS ini adalah
bahan ajar yang di dalamnya terdapat soal-soal yang membuat siswa berpikir kreatif. Soal-soal
dalam LKS ini akan membuat siswa berpikir secara luas karena jawaban yang ada tidak hanya satu
tapi lebih dari itu. Jawaban dari soal-soal yang terdapat di LKS dapat dikembangkan oleh siswa
sehingga siswa dapat berpikir secara kreatif mengenai jawaban yang dibuatnya. Diharapkan dengan
siswa memiliki Creative Thinking Skill siswa dapat bertahan dan berinovasi lebih banyak di era
modern ini dan juga siswa memiliki bekal di masa depan untuk menjadi lebih baik.
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ABSTRAK
Desa Buku merupakan massive library dengan konsep Book Village pertama di Asia Tenggara.
Perpustakaan alam ini sejatinya memiliki potensi besar dalam mendukung Gerakan Literasi Nasional
(GLN) yang tengah digalakkan pemerintah dalam upaya membangun generasi literat. Namun
kenyataannya, Desa Buku yang semestinya menjadi poros gerakan literasi belum berfungsi sebagaimana
yang diharapkan. Artikel ini secara mendalam membahas tentang peluang dan tantangan Desa Buku
dalam mendukung dan merealisasikan Gerakan Literasi Nasional (GLN). Pendekatan deskriptif kualitatif
digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara dan analisis
dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Buku berikut dengan kekayaannya memiliki potensi
yag besar dalam mendukung setidaknya tiga dari enam aspek literasi yang dicanangkan pemerintah
meliputi literasi baca-tulis, literasi sains, dan literasi budaya. Selain itu, Desa Buku berpotensi menjadi
ikon wisata edukasi berbasis literasi mengingat keunikan, keindahan serta kekayaan literasi di dalamnya.
Beberapa masalah yang ditemui Desa Buku dalam perannya mendukung GLN antara lain (1)
pengembangan Desa Buku yang terganjal birokrasi; (2) lokasi Desa Buku yang berada dalam komplek
wisata komersil; (3) koleksi bacaan Desa Buku yang terbatas; (5) keterbatasan sumber daya manusia; (5)
manajemen pengelolaan perpustakaan yang kurang tertata. Penelitian ini berimplikasi pada perlu adanya
upaya perbaikan kualitas Desa Buku sehingga posisi strategis Desa buku sebagai poros GLN dan ikon
literasi berbasis wisata edukasi dapat terwujud.
Kata Kunci: Desa Buku, Gerakan Literasi Nasional, Perpustakaan
PENDAHULUAN
Bangsa yang besar merupakan bangsa yang dibangun dari generasi literat yang mampu
berkolaborasi dan berpikir kritis di era yang penuh tantangan ini. Generasi literat dalam konteks modern
tidak hanya diartikan sebagai generasi melek aksara, namun generasi yang mampu mengolah, menyaring
dan memanfaatkan informasi dengan cerdas. Kemampuan ini hanya dapat dimiliki oleh generasi yang
terlatih dan terbiasa melakukan kegiatan literasi. Literasi di sini diartikan sebagai penggunaan praktikpraktik situasi sosial, dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna
melalui teks (Kem, 2000). Dalam upaya pembentukan generasi literat, budaya literasi perlu
dikembangkan melalui pendidikan yang terintegrasi mulai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Enam
literasi dasar yang disepakati oleh World Economy Forum pada tahun 2015 mencakup literasi baca-tulis,
literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial serta literasi budaya dan kewargaan perlu
dikuasai melalui penanaman budaya literasi pada semua elemen masyarakat.
Budaya literasi merupakan budaya positif yang dibangun oleh generasi yang beradab melalui dualcollaboration antara minat baca dan dukungan sarana prasarana. Kolaborasi yang harmonis antara
keduanya akan memudahkan tumbuhnya budaya literasi dalam masyarakat. Sebagai bagian yang penting
dalam penumbuhan budi pekerti seperti yang diamanatkan dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2015,
minat baca perlu dipupuk sejak dini mulai dari lingkup terkecil yakni keluarga, sekolah dan masyarakat.
Minat baca yang tinggi, didukung dengan buku bacaan yang bermutu, terjangkau dan accessible serta
sarana lain, akan mendorong pembiasaan membaca dan menulis (literasi baca-tulis). Selanjutnya,
kemampuan baca tulis ini mendorong pencapaian kemampuan lima literasi dasar lainnya yakni literasi
sains, digital, finansial, numerasi serta budaya dan kewargaan.
Dalam upaya peningkatan minat baca sekaligus mendukung kolaborasi ganda upaya
menumbuhkan budaya literasi, penyelenggaraan sarana dan sarana pendukung minat baca dan kegiatan
keliterasian perlu direalisasi. Tak hanya buku bacaan yang bermutu namun dukungan sarana infrastrukur
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atau sarana pendamping lain perlu dibangun untuk menjadikan kegiatan literasi sebagai aktivitas rekreatif
dan edukatif. Dalam mewujudkan misi penyelenggaraan sarana dukungan literasi ini, pemerintah sebagai
bagian ekosistem suatu negara berupaya membangun infratsruktur yang inovatif dan kreatif yakni massive
library berkonsep desa yang selanjutnya disebut Desa Buku (Book Village) di areal terbuka Taman Kyai
Langgeng Magelang.
Desa Buku Taman Kyai Langgeng (TKL) merupakan Desa Buku pertama di Indonesia dan kedua
di Asia Tenggara setelah Desa Buku ―Langkawi‖ Malaysia. Konsep Desa Buku ini diadaptasi dari konsep
“Book Village” yang digagas oleh Richard Booth pertama kali di tepian sungai Wey yang berlokasi di
pegunungan Black Mountains, Wales, Inggris. Kehadiran Desa Buku dalam kompleks tersebut menambah
warna tersendiri yang menjadikan taman wisata ini tidak hanya sebagai wisata alam namun juga wisata
edukasi bertajuk rekreasi literasi. Konsep awal dibangunnya massive library di alam terbuka ini terbilang
menarik karena memainkan harmonisasi alam sebagai sumber belajar dan massive library sebagai sumber
informasi. Singkatnya, apa yang dipelajari di dari alam dapat digali informasinya melalui ketersediaan
buku di perpustakaan berkonsep desa yang sarat buku. Konsep inilah yang mendasari didirikannya Desa
Buku di area hijau taman Kyai Langgeng.
Pendirian Desa Buku TKL pun terbilang tidak setengah-setengah. Berbagai fasilitas dengan tetap
menjaga konsistensi konsep alam dan desa didirikan guna mewujudkan citra Desa Buku yang naturalis
dan edukatif. Selain koleksi buku dari berbagai disiplin ilmu, Desa Buku ini dilengkapi dengan fasilitas
pendukung lain berupa rumah dan gubug baca serta gasebo sebagai ruang baca terbuka di lahan hijau
yang ditumbuhi pepohonan. Di sini, para pengunjung bebas melakukan aktivitas literasi. Pendirian Desa
Buku dengan sedemikian rupa tentu tak lepas dari alasan awal pendiriannya yang kala itu bertepatan
dengan hari Buku Nasional yakni menumbuhkan minat baca masyarakat. Ironisnya, harapan sebagai
perangsang minat baca masyarakat dalam meramaikan geliat Gerakan Literasi Nasional (GLN) tidak
semudah yang dibayangkan.
Kehadiran Desa Buku nampaknya tak begitu saja mengangkat minat baca masyarakat. Geliat
literasi masih tergolong rendah meski telah difasilitasi dengan ribuan koleksi buku sebagai sarana utama
dan bangunan infrastruktur berkonsep desa sebagai pendukungnya. Indikator rendahnya aktivitas literasi
ditunjukkan dengan data statistik pengunjung Desa Buku yang tak pernah bergerak lebih dari 250 orang
setiap bulannya (Data Statistik Pengunjung Desa Buku, 2017). Angka tersebut tentu saja merupakan
angka yang tergolong kecil dibanding dengan potensi wisata edukasi Desa Buku yang luar biasa jika
dikomparasikan dengan perpustakaan umum lainya. Geliat literasi masih tampak lesu meski pemerintah
sudah membuka akses masuk Desa Buku selebar-lebarnya dalam upaya mendukung gerakan literasi yang
marak digalakkan.
Realitas rendahnya literasi dalam skope nasional ditunjukkan dengan diletakkannya Indonesia pada
urutan 60 dari 61 negara dalam survey yang dilakukan Central Connecticut State University pada tahun
2016 di New Britain, Conn, Amerika Serikat. Sementara itu, hasil survei Progamme for International
Student Assessment (PISA) 2015 yang diumumkan pada awal Desember 2016 menunjukkan hasil yang
tidak jauh berbeda. Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara. Selama kurun waktu 2012-2015, skor
PISA untuk membaca hanya naik 1 poin dari 396 menjadi 397, sedangkan untuk sains naik dari 382
menjadi 403, dan skor matematika naik dari 375 menjadi 386. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa
kemampuan memahami dan keterampilan menggunakan bahan-bahan bacaan, khususnya teks dokumen,
pada anak-anak Indonesia usia 9-14 tahun berada di peringkat sepuluh terbawah (Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, 2017).
Bertolak dari keberadaaan dan keunikan konsep Desa Buku , kajian mengenai peluang dan
tantangan Desa Buku dalam mendukung GLN melalui berbagai aktivitas literasi didalamnya dipandang
perlu dilakukan. Meriahnya gaung budaya literasi yang dicanangkan pemerintah menjadikan pentingnya
penelit ini untuk dilakukan. Gerakan literasi sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2020 dan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 diarahkan pada
penumbuhan budi pekerti masyarakat. Selain itu, tahun 2017 merupakan puncak dimana pemerintah
melakukan revolusi sumber daya manusia melalui literasi yang sampai saat ini perlu direalisasikan secara
nyata. Terlebih, potensi Desa Buku yang kaya literasi merupakan aset wisata edukasi berbasis literasi
(rekreasi literasi) yang sangat potensial untuk diberdayagunakan dalam mendukung budaya literasi di
tanah air.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan Desa Buku dalam mendukung
GLN. Peluang Desa Buku dalam GLN dikaji dari potensi literasi yang dimiliki berikut keunikan Desa
Buku sebagai satu-satunya perpustakaan dengan konsep Book Village di Indonesia dan pertama Asia
Tenggara. Tantangan yang dihadapi Desa Buku dalam upaya melaksanakan GLN juga dikaji sebagai
bentuk refleksi 12 tahun beroperasinya Desa Buku. Dengan dilakukannya analisis peluang dan tantangan,
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Desa Buku bersama instansi pemerintah yang menaunginya diharapkan berbenah diri dalam memperbesar
peluang dan menemukan alternatif pemecahan masalah dalam upaya mendukung GLN.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Desa Buku yang berlokasi di dalam kompleks objek wisata di
Magelang. Lokasi Desa Buku yang terletak di dalam kompleks wisata tersebut tak lepas dari tujuan
didirikannya Desa Buku sebagai salah satu wisata edukasi berbasis literasi yang memadukan kekayaan
alam dan kekayaan informasi dalam satu konsep desa yang dilengkapi dengan berbagai literatur bacaan
untuk memenuhi kebutuhan informasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember hingga Mei 2018.
Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Suharsimi (2005: 234) menyatakan
bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi
mengenai status atau gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.
Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi dan mendeskripsikan peluang
dan tantangan Desa Buku dalam memainkan peran dan dukungan terhadap GLN.
Pengelola Desa Buku dan jajaran pengelola objek wisata komersil menjadi subyek dalam
penelitian ini. Sedangkan situasi sosial dan interaksi yang menggambarkan peluang dan tantangan Desa
Buku dalam memdukung GLN menjadi objek dalam penelitian. Dalam mengumpulkan data-data di
lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi
dan dokumentasi (Sugiyono, 2007: 194). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model
analisis data Interaktif Miles and Huberman (1992) meliputi reduksi data (data reduction), sajian
deskripsi data (data display) dan penyimpulan/ penarikan Kesimpulan (conclusion/verification).
Selanjutnya, triangulasi mencakup triangulasi metode dan sumber data digunakan untuk memeriksa
keabsahan data di lapangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Peluang Desa Buku dalam Mendukung GLN
Desa Buku merupakan perpustakaan berkonsep naturalis pertama di Indonesia dan kedua di Asia
Tenggara setelah Desa Buku ―Langkawi‖ Malaysia. Konsep Desa Buku ini diadaptasi dari konsep “Book
Village” yang digagas oleh Richard Booth pertama kali di tepian sungai Wey yang berlokasi di
pegunungan Black Mountains, Wales, Inggris. Konsep awal dibangunnya massive library di alam terbuka
ini terbilang menarik karena memainkan harmonisasi alam sebagai sumber belajar dan massive library
sebagai sumber informasi. Singkatnya, apa yang dipelajari di alam dapat digali informasinya melalui
ketersediaan buku di perpustakaan berkonsep desa yang sarat buku. Pertimbangan inilah yang mendasari
didirikannya Desa Buku di area hijau Taman Kyai Langgeng.
Keberadaan Desa Buku dengan segala keunikannya membuka lebar peluang pengembangan
dimensi literasi seperti yang dirumuskan pemerintah yakni literasi baca-tulis, literasi sains, literasi
numerasi, literasi digital, literasi finansial serta literasi budaya dan kewargaan (Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan, 2017). Dari keenam dimensi literasi yang digariskan pemerintah tersebut, setidaknya
Desa Buku memiliki peluang besar dalam dominasi pengembangan tiga diantara enam dimensi literasi
yakni literasi sains, literasi baca tulis serta literasi budaya dan kewargaan yang ketiganya saling
berinteraksi.
1. Peluang Desa Buku dalam pengembangan literasi baca tulis
Desa Buku sebagai perpustakaan berkonsep desa memiliki peluang dalam mengembangkan literasi
baca tulis masyarakat. Literasi baca tulis merupakan literasi yang paling awal dikenal dalam peradaban
manusia sehingga literasi ini disebut sebagai moyang segala jenis literasi. Pengertian literasi baca tulis
mengalami perkembangan seiring dengan majunya peradaban manusia. Literasi baca-tulis yang semula
hanya dipahami dalam konteks melek aksara berkembang menjadi pemahaman atas informasi yang
tertuang di media tulis. Selanjutnya, literasi baca tulis diterjemahkan sebagai kemampuan komunikasi
sosial dalam masyarakat terkait pengetahuan, bahasa dan budaya (Unesco, 2003).
Secara umum, Desa Buku memiliki potensi sekaligus peluang dalam mengembangkan literasi baca
tulis dengan terpenuhinya indikator literasi baca tulis yakni (1) adanya bahan bacaan yang memadai; (2)
adanya partisipasi komunitas, lembaga dan instansi yang menyediakan bahan bacaan; (3) terdapatnya
fasilitas public seperti ruang baca terbuka dan tertutup untuk mendukung gerakan literasi; (4) adanya
kegiatan baca tulis yang dilakukan masyarakat; (5) adanya pelatihan literasi baca tulis yang aplikatif dan
berdampak pada masyarakat.
Terpenuhinya kelima indikator literasi baca tulis di atas dibuktikan dengan ketersediaan bacaan
bagi anak-anak dan dewasa serta infrastruktur bangunan sebagai zona baca baik di ruang tertutup maupun
di alam terbuka. Bacaan dan bangunan infrastruktur tersebut disediakan oleh instansi pemerintah yang
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menaungi Desa Buku serta sumbangan beberapa lembaga lain. Selanjutnya, adanya kegiatan literasi
masyarakat dibuktikan dengan adanya data statistik kunjungan dan rekap peminjaman dan pengembalian
buku. Dalam pengembangan lietrasi baca tulis, berbagai program dilaksanakan Desa Buku antara lain
Book Festival, Community Library, Writing and Reading Camp, Bedah Buku, Bazar Buku serta Antique
Books. Selain itu, Desa Buku juga mengadakan kegiatan seminar serta talk show untuk guru dan siswa
yang mengangkat tema literasi baca tulis.
2. Peluang Desa Buku dalam pengembangan literasi sains
Mengusung karakteristik yang berbeda dari perpustakaan pada umumnya, Desa Buku menonjolkan
potensi yang tidak dimiliki perpustakaan lain. Secara geografis, Desa Buku terletak di alam terbuka
dengan suguhan pemandangan alam yang sekaligus menjadi sumber belajar pengunjung. Selain itu, Desa
buku terletak diantara kekayaan cagar flora-dan fauna Taman Kyai Langgeng yang mendulang kekayaan
literasi sains. Berbagai fauna dipelihara dalam kompleks wisata komersil ini. Kekayaan flora baik yang
biasa ditemui di alam hingga yang langka juga menjadi daya tarik tersendiri di Desa Buku. Berbagai
tanaman berikut dengan nama biologi serta penjelasan ringkas menjadi sumber informasi berbasis sains
yang dapat dipelajari sembari berekreasi. Kekayaan flora dan fauna berikut dengan keindahan alam di
dalamnya menjadi sumber belajar yang dapat diketahui serta dipelajari lebih lanjut melalui ketersediaan
literatur di dalam bangunan Desa Buku.
Dilihat dari potensinya, keberadaan Desa Buku memenuhi indikator literasi sains di masyarakat
sebagaimana yang telah dirumuskan Kementrian Pendidikan Nasional (2017: 6). Indikator literasi sains
yang dimiliki Desa Buku adalah sebagai berikut: (1) memiliki bacaan literasi sains yang bervariasi; (2)
memiliki fasilitas publik yakni flora, fauna, serta bangunan fisik yang mendukung dan bermanfaat dalam
pengembangan literasi sains; (3) adanya kegiatan literasi sains yang dilakukan masyarakat dalam
kompleks perpustakaan tersebut; (4) memiliki indeks kualitas lingkungan yang baik dan (5) adanya
partisipasi aktif komunitas, lembaga atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan dan sarana prasarana
literasi sains.
Desa Buku sebagai perpustakaan alam berkonsep book village memiliki berbagai genre buku
bacaan, salah satunya bacaan literasi sains untuk memuaskan keingintauan masyarakat akan fenomena
yang ditemuinya di alam. Perpaduan antara ketersediaan sumber belajar authentik berupa flora dan fauna
di lingkungan Desa Buku serta bacaan literasi sains menjadi dual collaboration penggerak roda literasi
sains yang terbilang unik. Kolaborasi ganda tersebut masih didukung oleh ketersediaan bangunan fisik
sebagai tempat penyimpanan buku dan zona baca berupa rumah serta gubug baca dan gasebo. Potensi
literasi sains Desa Buku juga didukung dengan baiknya indeks kualitas lingkungan. Karena lokasinya
yang berada di alam terbuka, kualitas air, udara dan tanah sekitar Desa Buku terbilang sangat baik
sehingga pantas jika Desa Buku dinyatakan layak sebagai tempat berlangsungnya kegiatan literasi sains.
Berbagai kegiatan literasi sains dilakukan masyarakat di area Desa Buku seperti melakukan pengamatan,
membaca buku dan mengadakan diskusi terkait fenomena alam yang ada di kompleks tersebut.
Selanjutnya, dukungan komunitas dan lembaga pemerintah seperti IKAPI, Erlangga dan Dinas
Pendidikan Kota Magelang dalam menyediakan bahan bacaan dan prasarana literasi sains merupakan
indikator partisipatif dalam menyemarakkan gaung literasi khususnya literasi sains.
Terpenuhinya indikator literasi sains menjadi potensi sekaligus peluang besar bagi Desa Buku
untuk berkontribusi dalam meningkatkan literasi sains masyarakat. Peningkatan literasi sains sangat
penting dilakukan karena literasi sains merupakan kunci utama untuk menghadapi berbagai tantangan
pada abad XXI guna mencukupi kebutuhan air dan makanan, pengendalian penyakit, menghasilkan energi
yang cukup, dan menghadapi perubahan iklim (UNEP, 2012). Peluang menjadi salah satu roda penggerak
literasi dalam bidang sains ini setidaknya merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan rata-rata nilai
sains Indonesia yang baru mencapai 403 yang tertinggal dengan rata-rata nilai negara OECD yakni 493
(OECD, 2016).
3. Peluang Desa Buku dalam pengembangan literasi budaya dan kewargaan
Desa Buku merupakan salah satu lumbung penguatan literasi budaya dan kewargaan karena
keunikan konsep yang diangkatnya. Perpustakaan dengan konsep book village ini terbilang unik
karena pengembangannya yang berbasis kearifan lokal dimana kebudayaan setempat mempengaruhi
corak dan pola interaksi di dalamnya. Ciri khas yang ada di Desa Buku tersebut memenuhi indikator
literasi budaya dan kewargaan sebagai berikut: (1) adanya bahan bacaan literasi budaya; (2) adanya
kegiatan membaca bahan bacaan literasi budaya; (3) adanya partisipasi aktif komunitas, lembaga dan
instansi dalam penyediaan bahan bacaan; (4) adanya fasilitas publik yang mendukung literasi budaya;
(5) adanya kegiatan literasui budaya; (6) adanya penggunaan bahasa daerah; (7) adanya toleransi
masyarakat terhadap keberagaman di suatu daerah.
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Fakta paling menonjol terkati peluang Desa Buku dalam mengembangkan literasi budaya dan
kewargaan terletak pada keunikan bangunan yang mencerminkan budaya Jawa. Konsep ini menganut
kearifan lokal wilayah Desa Buku. Bangunan rumah baca didirikan dengan konsep panggung dengan
materi utama kayu. Gasebo yang terletak di samping rumah baca juga didesain senada untuk
membangun konsep tradisional Jawa Tengah. Kedua bangunan ini mencerminkan upaya Desa Buku
dalam mempertahankan budaya asli Indonesia. Selain itu, literasi budaya nampak dengan
penyelenggaraan beberapa kegiatan dengan yang mensyaratkan pemaikaian baju adat Jawa Tengah.
Selain literasi busaya, literasi kewargaan juga dibangun dalam sistem peminjaman buku bacaan
di Desa Buku. Asas kewargaan yakni toleransi dan ketertiban terhadap peraturan dianut dalam sistem
peminjaman buku. Dalam hal ini, Desa Buku memberikan toleransi pengunjung untuk membawa buku
pinjaman keluar dari ruang utama perpustakaan dengan catatan tetap berada di areaDesa Buku dan
mengembalikan buku tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketertiban pengunjung
dalam mematuhi aturan peminjaman juga dituntut di sini. Dari kedua karakter yang paling menonjol
ini, literasi kewargaan masyarakat dibangun di Desa Buku.
Desa Buku sebagai salah satu poros penggerak roda literasi mempunyai potensi yang besar
dalam mendukung literasi di masyarakat sehingga tepat jika Desa Buku disebut sebagai ikon literasi.
Keindahan, kekayaan flora fauna serta keartistikan bangunan yang dimilikinya menjadi daya tarik
tersendiri bagi pengunjung. Konsep yang dibangun Desa Buku berbeda dengan konsep perpustakaan pada
umumnya dimana perpustakaan didefinisikan sebagai suatu gedung yang di dalamnya terdapat koleksi
bahan pustaka cetak dan non cetak dan dikelola dengan menggunakan sistem tertentu (Basuki, 1993).
Desa Buku menganut konsep book village dimana perpustakaan tidak hanya berada di dalam bangunan
gedung namun di area terbuka yang sangat dekat dengan alam.
Tantangan Desa Buku dalam mendukung GLN
Upaya Desa Buku dalam mendukung gerakan literasi dilakukan dengan melaksanakan beberapa
program yang bermuara pada peningkatan gerakan literasi masyarakat. Perbaikan infrastrastruktur sebisa
mungkin dilakukan guna memberikan fasilitas baca dan ruang baca yang nyaman bagi pengunjung tanpa
meninggalkan konsep naturalis di dalamnya. Selain itu, Desa Buku berupaya manjalankan fungsi dan
peran perpustakaan pada umumnya yakni (1) menyediakan sarana pendidikan, informasi dan penelitian
baik dalam rangka kegiatan formal maupun informal kepada semua anggota masyarakat yang
memerlukannya; (2) menyediakan data statistik, dokumen, naskah dan informasi lainnya untuk keperluan
penelitian, pendidikan, dan kegiatan kemasyarakatan; (3) memberikan layanan informasi dan bimbingan
bagi semua anggota masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penelusuran dan pendayagunaan
sumber informasi; (4) mengadakan aktivitas sosial, kesenian dan kemasyarakatan dalam rangka
memperkaya kebudayaan, peningkatan pengetahuan, dan rasa seni anggota masyarakat setempat; (5)
menggairahkan kegunaan membaca, dan membangkitkan minat baca, kepada anggota masyarakat baik
sebagai hiburan dan penggunaan waktu senggang maupun kegiatan lainnya yang konstruktif dalam
pembinaan masyarakat sebagai warga negara yang baik; (6) mengadakan kerjasama, koordinasi dengan
dinas,instansi, lembaga pemerintah dan swasta dalam usaha membina dan meningkatkan jasa layanan
perpustakaan kepada seluruh lapisan masyarakat (Muhyidin, 1996: 25).
Upaya Desa Buku dalam menyediakan site wisata edukasi berbasis literasi tersebut tak sepenuhnya
berjalan dengan lancar. Beberapa tantangan muncul seiring dengan ide pengembangan dan perbaikan
Desa Buku seperti:
1. Pengembangan Desa Buku yang terganjal birokrasi
Pengembangan Desa Buku terganjal dengan permasalahan birokrasi yang menjadikan Desa
Buku jarang tersentuh pembaharuan dalam dunia kearsipan dan perpustakaan. Secara birokrasi, Desa
Buku merupakan satu unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di bawah Dinas Pendidikan setempat.
Umumnya, perpustakaan berada di bawah naungan Dinas Kerasipan dan Perpustakaan. Permasalahan
muncul seiring dengan perkembangan perpustakaan terutama dalam mengimbangi perkembangan
teknologi yang dilakukan dinas terkait namun belum menyentuh Desa Buku. Selain itu, lokasi Desa
Buku yang berada dalam kompleks wisata komersil menambah daftar panjang permasalahan Desa
Buku dalam pengembangan, perbaikan, penataan dan perluasannya. Lokasi Desa Buku menutup rapat
peluang Desa Buku untuk secara mandiri melakukan upaya perbaikan dan inovasi sarana dan
prasarana di dalamnya. Pengembangan wilayah Desa Buku menjadi sulit karena lokasi Desa Buku
yang meminjam areal hijau sebuah objek wisata komersil. Selain itu, perbaikan dan pengembangan
sarana dan prasarana pun hanya dapat dilakukan atas ijin objek wisata tersebut .
2. Lokasi Desa Buku yang berada dalam komplek wisata komersil
Lokasi Desa Buku yang berada dalam kawasan objek wisata komersil berdampak pada beberapa
hal. Berada dalam kawasan objek wisata menimbulkan konsekuensi tiket masuk yang harus dibayar
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pengunjung. Konsekuensi ini menimbulkan keengganan masyarakat sekitar untuk masuk dan
melakukan kegiatan literasi di Desa Buku. Pengunjung Desa Buku sejauh ini merupakan pengunjung
objek wisata yang notabene berasal dari luar kota yang hendak melakukan kegiatan rekreatif di area
objek wisata dan hanya sekedar ‗mampir‘ ke Desa buku meski tidak menutup kemungkinan beberapa
pengunjung memiliki keinginan tunggal berkunjung ke Desa buku. Rendahnya statistik jumlah
pengunjung merupakan dampak nyata dari retribusi masuk yang dipungut objek wisata tersebut untuk
dapat mengakses Desa Buku yang berada dalam kawasannya. Per Desember 2017, tercatat jumlah
kunjungan Desa Buku berada dibawah 250 orang tiap bulannya. Desa Buku, faktanya, belum dapat
dimanfaatkan sebagai fasilitas publik yang dapat diakses siapapun dengan tujuan melakukan
melakukan kegiatan literasi.
3. Kriteria koleksi bacaan yang belum terpenuhi
Label Desa Buku sebagai book village pertama di Asia Tenggara sudah selayaknya didukung
dengan ketersedian bacaan yang memadai. Desa Buku tergolong perpustakaan umum yang setidaknya
memiliki seribu judul bacaan umum, referensi, terbitan berkala dan muatan lokal (Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan). Selanjutnya dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 7495: 2009 mengenai
perpustakaan umum disebutkan bahwa (1) perpustakaan wajib dikembangkan untuk menunjang visi
dan misi, dan tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan masyarakat; (2) Jenis koleksi perpustakaan
perpustakaan terdiri atas koleksi karya cetak, karya rekam dan bentuk lain yang mengakomodasikan
semua kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan penyandang cacat;(3) perpustakaan umum
kota/kabupaten memiliki koleksi buku sekurangnya 5000 judul ; (4) perustakaan menyediakan koleksi
terbitan lokal dan koleksi muatan lokal; (5) koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu
sesuai kebutuhan masyarakat; (6) penambahan koleksi buku sekurang-kurangnya 2% dari jumlah judul
pertahun; (7) Perpustakaan melakukan pencacahan koleksi sekurang-kurangnya setiap 3 tahun; (8)
Perpustakaan melakukan penyiangan koleksi sekurang-kurangnya setiap 3 tahun; (9)Perpustakaan
sekurang-kurangnya melanggan 2 judul surat kabar terbitan lokal propinsi dan 2 terbitan nasional; (10)
perpustakaan melanggan sekurang-kurangnya 5 judul majalah (Standar Nasional Indonesia Bidang
Perpustakaan dan Kepustakawanan, 2011).
Kriteria koleksi perpustakaan sebagaimana yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia bidang
Perpustakaan dan Kepustakawanan belum dapat dipenuhi oleh Desa Buku. Jumlah buku yang ada di
Desa Buku tersebut baru mencapai angka 2.812 judul. Penambahan koleksi buku sekurang-kurangnya
2% dari jumlah judul pertahun belum dapat dilakukan Desa Buku terkait keterbatasan dana
pengembangan Desa Buku yang dikucurkan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu, ketentuan melanggan 2
judul surat kabar terbitan lokal dan 2 terbitan nasional serta 5 judul majalah belum dapat dilaksanakan
Desa Buku dikarenakan faktor yang sama. Selama ini, Desa Buku hanya dapat melanggan satu koran
nasional dan satu majalah.
4. Keterbatasan sumber daya manusia.
Keterbatasan sumber daya manusia menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Desa Buku dalam
upaya mendukung GLN. Dalam Standar Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan dan
Kepustakawanan (2011) disebutkan bahwa sumber daya manusia di perpustakaan umum tingkat
kabupaten atau kota berjumlah sekurangnya 7 orang dengan rasio 3:4 yakni 3 tenaga pustakawan dan
4 tenaga teknis. Faktanya, jumlah sumber daya manusia di Desa Buku berjumlah kurang dari 7 dengan
latar belakang pendidikan non -perpustakaan atau kearsipan. Data kepegawaian UPTD Desa Buku
menunjukkan bahwa dari keenam sumber daya manusia di Desa Buku, satu orang memiliki latar
belakang pendidikan S2, dua orang berlatar belakang pendidikan S1, dua orang berlatar belakang
pendidikan SMA dan satu orang berlatar belakang pendidikan SMP. Kurangnya jumlah sumber daya
manusia serta belum terpenuhinya kualifikasi pustakawan merupakan tantang serius yang harus segera
dipecahkan. Jika tidak, potensi besar Desa Buku sebagai ikon literasi serta penggerak roda literasi
yang diharapkan dapat mendukung GLN akan selalu terbentur pada keterbatasan sumber daya
manusia di dalamnya.
5. Manajemen perpustakaan yang kurang tertata
Bryson (1990) menyatakan bahwa manajemen perpustakaan merupakan upaya pencapaian
tujuan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, informasi, sistem dan sumber dana dengan tetap
memperhatikan fungsi manajemen, peran dan keahlian. Dari pengertian ini, dapat digaris bawahi
bahwa untuk mencapai tujuan, diperlukan sumber daya manusia, dan sumber-sumber lain berupa
sumber dana, teknik atau sistem, fisik, perlengkapan, informasi, ide atau gagasan, dan teknologi.
Elemen-elemen tersebut dikelola melalui proses manajemen yang meliputi perencanaan,
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pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang diharapkan mampu mengahsilkan produk
berupa barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna.
Dalam konteks Desa Buku, sebagian manajemen perpustakaan telah terlaksana dengan baik.
Pada bidang pengorganisasian sumber daya manusia, meski diiringi dengan tidak terpenuhinya
beberapa kualifikasi sumber daya manusia perpustakaan, Desa buku telah mampu menyusun struktur
organisasi perpustakaan dengan baik. Perpustakaan Desa Buku sebagai lembaga informasi telah
menyusun struktur organisasinya dengan baik mencakup beberapa elemen yakni: unsur pimpinan,
unsur administrasi, unsur layanan, yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang
berbeda namun mempunyai hubungan yang erat satu sama lain (satu komando). Data kepegawaian
menunjukkan adanya struktur organisasi serta pembagian tugas pokok dan fungsi komponen sumber
daya manusianya dengan jelas.
Kurang tertatanya manajemen perpustakaan terlihat dari katalogisasi dan pelayanan pendidikan
pemakai. Perkembangan zaman menuntut penggunaan teknologi dalam semua sektor kehidupan
termasuk perpustakaan. Penggunaan sistem dalam katalogisasi dan inventarisasi perlu digunakan
untuk mempermudah pekerjaan dan pencatatan kekayaan perpustakaan. Fakta di lapangan
menunjukkan bahwa proses katalogisasi Desa Buku masih belum menggunakan sistem dikarenakan
keterbatasan sarana dan prasarana. Selanjutnya, layanan pendidikan pemakai belum berupa ceramah
umum, bimbingan kelompok, brosur/leaflet/buku petunjuk terbaru, CD interaktif serta Tour de Library
belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
KESIMPULAN
Desa Buku merupakan salah satu poros GLN yang memiliki peluang besar dalam membentuk
generasi literat melalui penggalakan program GLN. Secara umum, Desa Buku didominasi oleh tiga dari
enam kekayaan literasi yakni literasi baca-tulis, literasi sains, serta literasi budaya dan kewargaan.
Dominasi tiga dimensi literasi di Desa Buku tidak lantas menutup kemungkinan adanya kegiatan tiga
kegiatan literasi lainya. Kekayaan tiga literasi tersebut menjadi peluang besar Desa Buku dalam
mendukung GLN. Selain itu, keunikan konsep pembangunan sarana berliterasi yang meminjam konsep
Book Vilage menjadikan Desa buku sebagai ikon literasi. Pemanfaatan peluang Desa Buku dalam
mendukung GLN, faktanya menghadapi tantangan serius yang layak dicari alternatif pemecahannya.
Tantangan yang dialami Desa Buku mencakup (1) pengembangan Desa Buku yang terganjal birokrasi;
(2) lokasi Desa Buku yang berada dalam komplek wisata komersil; (3) kriteria koleksi bacaan yang belum
terpenuhi; (4) keterbatasan sumber daya manusia; (5) manajemen perpustakaan yang kurang rapi. Menilik
peluang besar Desa Buku dalam memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan GLN, maka sudah
selayaknya Desa Buku mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sehingga kedepannya Desa Buku
mampu melenggang bebas dalam upaya menyemarakkan gaung GLN. Permasalahan pokok harus segera
dicari alternatif pemecahannya dan upaya perbaikan sarana literasi harus terus dilakukan untuk menuju
Desa Buku yang literacy iconic.
DAFTAR PUSTAKA
Desa Buku. 2017. Data Statistik Pengunjung Desa Buku. 2017. UPT Desa Buku Dinas Pendidikan Kota
Magelang: Magelang
Foresight_Report-21_Issues_for_the_21st_Century.pdf.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Materi Pendukung Literasi Sains. Tim GLN
Kemendikbud: Jakarta
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Panduang Gerakan Literasi Nasional. TIM GLN
Kemendikbud: Jakarta
Kern, Richard. 2000. Literacy and Language Teaching. Oxpord. NewYork: Oxport University Press.
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metodemetode Baru. Jakarta: UIP.
OECD 2016. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and
FinancialLiteracy, PISA,
OECD. 2016. PISA 2015 Results in Focus, PISA, OECD Publishing, Paris.
Panitia Teknis Perpustakaan dan Kepustakawanan. 2011. Standar Nasional Indonesia Bidang
perpustakaan dan Kepustakawanan. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan
Process on Emerging Environmental Issues, United Nations Environment

593

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Programme (UNEP), Nairobi, Kenya, www.unep.org/pdf/
Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suharsimi Arikunto. 2007. Manajemen penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
Sulistyo dan Basuki. 2006. Metode penelitian.Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Sulistyo-Basuki. 1993. Pengantar Ilmu Perpustakaan.Jakarta: PT Gramedia
UNEP. 2012. 21 Issues for the 21st Century: Result of the UNEP Foresight
UNESCO. 2003. The Prague Declaration. ―Towards am Information Literate Society‖. Diakses dari:
www.unesco.com. Pada tanggal 6 Maret 2017.

594

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

INTEGRASI ENTREPRENEURSHIP SKILLS PADA PEMBELAJARAN IPA MELALUI
KONSEP MODEL SCIENTIFIC DISCOVERY LEARNING (SDL) UNTUK MEMPERSIAPKAN
CALON GURU DI ERA DISRUPSI
(Idam Ragil, Sajidan, Widha, Ashadi, Elfrida)
Idam Ragil Widianto Atmojo
Program Doktor Pendidikan IPA Universitas Sebelas Maret
Email: Sajidan@fkip.uns.ac.id
Sajidan
Program Doktor Pendidikan IPA Universitas Sebelas Maret
Email: Sajidan@fkip.uns.ac.id
Widha Winarno
Program Doktor Pendidikan IPA Universitas Sebelas Maret
Email: Sajidan@fkip.uns.ac.id
Ashadi
Program Doktor Pendidikan IPA Universitas Sebelas Maret
Email: Sajidan@fkip.uns.ac.id
Elfrida Novianty
Program Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sebelas Maret
Email: Elfridanovianty@student.uns.ac.id
Abstrak
Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan mengembangkan dan mengintegrasikan pembelajaran
dengan berbagai kemampuan, keterampilan dan minat dengan tujuan tertentu. Mengintegrasikan konsep
IPA dan kewirausahaan (Entrepreneurship), diharapkan mendukung minat dan kompetensi serta budaya
berwirausaha. Entrepreneurship memiliki nilai-nilai yang diintegrasikan dalam pembelajaran IPA dengan
tujuan calon guru sekolah dasar (SD) memiliki sosok yang logis, kreatif, inovatif, spontan dan tegas, dan
memiliki perspektif ke depan. Pengintegrasian entrepreneurship dilakukan melalui konsep model
scientific discovery learning (SDL). Konsep model SDL merupakan modifikasi dari lima tahap discovery
skill ditambah satu tahap komunikasi berbasis membujuk (communication effective). Permasalahan dalam
kajian ini adalah bagaimana mengintegrasikan entrepreneurship dalam pembelajaran IPA guna
mempersiapkan calon guru SD di era disrupsi. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses
mengintegrasikan entreprenenurship pada pembelajaran IPA melalui konsep model scientific discovery
learning (SDL) guna mempersiapkan calon guru SD di era disrupsi. Pengintegrasian nilai-nilai
entrepreneurship pada pembelajaran IPA dilakukan melalui tahapan (sintaks) konsep model SDL yang
diharapkan dapat memberdayakan entrepreneurship skills.
Kata Kunci: entrepreneurship skills, pembelajaran IPA, era disrupsi.
PENDAHULUAN
Pada saat ini entrepreneurship menjadi tema besar diperbincangkan, tidak hanya dalam ranah
ekonomi bahkan hingga ranah pendidikan (Riyani, 2016; Murtini, 2009). Perguruan tinggi sebagai
lembaga penghasil tenaga kependidikan (LPTK) perlu mengembangkan pembelajaran yang dapat
memberdayakan entrepreneurship skill untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan para calon
pendidik (guru) (Ismail, Zain, & Zulihar, 2015). Para peneliti menyebutkan keterampilan-keterampilan
yang perlu dimiliki calon guru pada abad 21 diantaranya literasi di era digital, inventive thinking,
komunikasi efektif, high productivity, kemampuan memecahkan masalah, kerja sama tim, kreativitas dan
entrepreneurship (Putri, Risdianto, and Sutarno 2017; Wrahatnolo and Munoto 2018; Musa, Mufti, Latiff,
& Amin, 2012).
Saat ini entrepreneurship menjadi tema besar yang diperbincangkan tidak hanya dalam ranah
ekonomi tetapi juga ranah pendidikan (Grenci, 2010; Widiyanti, 2017). Memberdayakan
entrepreneurship skills dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai entreprenenurship dalam
pembelajaran, proses pembelajaran khususnya pada model pembelajaran yang digunakan (Rubenstein et
al., 2018; Kyndt & Baert, 2015).
Beberapa universitas di Asia sudah mengintegrasikan entrepreneurship pada kurikulum di
perguruan tinggi, seperti Singapura melalui kementrian pendidikan telah mengimplementasikan
kurikulum Developing 21st century competencies students yang menitik beratkan pada pengembangan
entrepreneurship. Entrepreneurship dijadikan sebagai salah satu kompetensi yang harus dicapai dalam
Standar Kompetensi Lulusan (Tim Puskur, 2010). Entrepreneurship di perguruan tinggi menjadi salah
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satu matakuliah wajib di setiap program studi. Mahasiswa yang telah mengikuti matakuliah
kewirausahaan ternyata belum memberdayakan entrepreneurship skill mahasiswa dengan optimal
(Kamsiyati & Atmojo, 2017). Diperlukan matakuliah lain yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai
entreprenurship atau memfasilitasi dalam pembelajarannya (Kruea-In & Thongperm, 2014).
Integrasi pembelajaran merupakan proses mempersatukan subyek-subyek tertentu terhadap
subyek-subyek tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh (menjadi satu subyek) dalam proses
pembelajaran (Dahar R, 1989). Manfaat dari pengintegrasian entreprenenurship dalam pembelajaran IPA
adalah pemahaman materi IPA menjadi terintegrasi, holistik, pemahaman terhadap hubungan antar
beberapa subyek menjadi lebih mendalam, kemampuan berfikir menjadi tajam dan sistematik, kreatif dan
inovatif, berani menanggung resiko, berjiwa kompetisi, mampu melihat dan menciptakan peluang, cepat
tanggap, berjiwa sosial dan berkarakter. Diperlukan model pembelajaran yang dapat mengintegrasikan
nilai-nilai entreprenuership dengan materi pembelajaran IPA sehingga dapat memberdayakan
entrepreneurship skills.
Berdasarkan berbagai latar belakang yang telah diuraikan, timbul pemikiran untuk
memberdayakan entrepreneurship skills dengan mengembangkan model pembelajaran yang memiliki
karakteristik mendukung pemberdayaan entrepreneurship yaitu pembelajaran scientific discovery
learning (SDL) sebagai model yang mengedepankan eksperimen, penemuan dan konstruktivistik, melalui
tahapan pembelajaran yang diadaptasi dari discovery skill dan scientific approach diharapkan dapat
memfasilitasi untuk memberdayakan entrepreneurship skills
KAJIAN LITERATUR
Entrepreneur adalah aktor (pelaku), entrepreneurship adalah proses, dan enterprise adalah
dampak kegiatan (Ismail, Zain, & Zulihar, 2015;Jati & Priyambodo, 2015). Saputra (2015); Bakar, Islam,
& Lee, (2015)membedakan penemu (invector) dan wirausahawan (entrepreneur), penemu menciptakan
yang baru, wirausahawan merakit dan mengintegrasikan sumber daya agar penemu bernilai tambah.
Kewirausahaan mengandung dua kemampuan; a) menciptakan hal baru dan berbeda terkandung unsur
kreativitas dan inovasi, dan b) mengorganisir, menanggung resiko, orientasi hasil, peluang, kepuasan
pribadi, dan kebebasan terkandung unsur berani akan resiko. Hakikat kewirausahaan adalah kreativitas,
inovasi, dan keberanian menghadapi resiko (Fernández-Salinero & de la Riva, 2014; Saputra, 2015)
Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2013 angka
pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,25% dari jumlah angkatan kerja. Data ini
mengindikasikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam sistem pendidikan di Indonesia (Santosa, G. 2010).
Perguruan tinggi sekedar mampu mempersiapkan calon guru SD untuk mengisi lapangan kerja dan belum
mampu mempersiapkan menjadi manusia pencipta lapangan kerja. Ketika para sarjana guru SD tidak
mampu bersaing dalam memperebutkan lapangan kerja yang terbatas yang terjadi adalah pengangguran.
Terdapat tiga faktor penyebab banyaknya lulusan yang menganggur, faktor pertama adalah
hambatan kultural menyangkut budaya seperti kebanggaan orang tua apabila anaknya diterima menjadi
pegawai negeri ataupun pegawai swasta; faktor yang kedua pendidikan formal yang dinilai belum mampu
mencetak lulusan yang siap kerja; faktor penyebab ketiga terkait dengan ketidakmampuan para lulusan
untuk memenuhi kualitas yang dikehendaki oleh pasar (Gümüsay & Bohné, 2018; Chandra, 2017).
Persepsi dan minat para calon guru SD pada kegiatan kewirausahaan masih rendah. Hal ini dibuktikan
dengan hasil angket yang diisi oleh 30 responden calon guru SD, sebanyak 27 responden memiliki citacita menjadi pegawai negeri sipil dan hanya 3 responden yang memiliki cita-cita menjadi seorang
wiraswasta (Kartono, Kamsiyati, & Atmojo, 2017). Sehingga perlu ada upaya untuk membangkitkan
minat calon guru SD terhadap kewirausahaan.
Berdasarkan P21 framework for 21st century learning (kerangka pembelajaran abad 21), salah
satu unsurnya siswa diharapkan memiliki learning and innovation skills (4Cs). Keterampilan belajar dan
inovasi merupakan keterampilan yang mempersiapkan siswa untuk dapat hidup di abad 21. Learning and
innovation skills diantaranya kolaborasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi, inovasi dan
kreativitas. Pada kerangka pembelajaran abad 21 terdapat Key subjects and 21st century themes
(pengetahuan dan tema abad 21) berupa penguasaan kompetensi diluar mata pelajaran disebut tema
interdisipliner yang masuk ke dalam kurikulum salah satunya kompetensi kewirausahaan
(entrepreneurship) (Soare, 2015; Singer, Samihaian, Holbrook, & Crisan, 2014; Putri, Risdianto, &
Sutarno, 2017).
Minat terhadap kewirausahaan dibangun melalui pendidikan (Riani Asri, 2005). Pendidikan
mampu memberikan pengetahuan dan inspirasi yang baik, sehingga minat menjadi wirausahawan sebagai
pilihan karir meningkat (Saputra K, 2015; Jufri W, 2016; Eva Kyndt, Herman Baert, 2015).). Hal yang
dilakukan oleh lembaga pendidikan adalah mendorong berkembangnya ide-ide kreatif kewirausahaan,
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memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan dan memberikan keterampilan kewirausahaan (Jati BM,
Priyambodo TK, 2015). Kewirausahaan dibina dan dikembangkan melalui proses belajar, sesuai Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa salah satu tujuan
pendidikan membentuk manusia yang mandiri. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan melalui
proses pembelajaran senantiasa berupaya tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Upaya mengembangkan
kemandirian kepada para calon guru SD dengan pendidikan kewirausahaan..
Berdasarkan hal di atas, diupayakan perguruan tinggi berupaya mengembangkan pembelajaran
berbasis kewirausahaan/entrepreneurship. Pendidikan kewirausahaan perlu diintegrasikan ke dalam
pembelajaran (Mulyani, 2011), sehingga pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam
pembelajaran menghasilkan nilai-nilai yang membentuk karakter wirausaha dan pembiasaan nilai-nilai
kewirausahaan ke dalam tingkah laku calon guru SD sehari-hari. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran
dengan integrasi kewirausahaan menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk
mengenal, menyadari, mengimplementasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari.
Model yang memiliki karakteristik dapat memberdayakan entrepreneurship skill salah satunya
Discovery skill terdiri dari lima keterampilan yaitu assosiating, observating, questening, experimenting
dan networking. Kelima keterampilan ini dapat memberdayakan enterpreneurship sesorang menurut Dyer
et al, (2011). Tahapan dari Five Discovery skill yang diimplementasikan menjadi sintaks pembelajaran
memfasilitasi entrepreneurship skill.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur, yaitu mengkaji
bagaimana mengintegrasikan entrepreneurship dalam pembelajaran IPA. Adapaun beberapa data
pendukung diambil menggunakan angket.
HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan kreativitas dan entrepreneurship skills akan dilakukan dengan mendesain model
pembelajaran dengan menggunakan Discovery skill (Dyer, Gregerse, & Christensen, 2011) yang terdiri
dari lima keterampilan yaitu assosiating, observating, questening, experimenting dan networking sebagai
skills yang akan dikembangkan menjadi model pembelajaran. Kelima keterampilan Discovery skill dapat
memberdayakan enterpreneurship menurut Dyer et al, (2011), namun untuk memberdayakan kreativitas
dan entrepreneurship akan diteliti kembali hal ini dikarenakan subjek yang digunakan Dyer adalah para
pengusaha, sedangkan pada penelitian ini akan difokuskan pada kreativitas dan entrepreneurship pada
calon guru SD.
Berdasarkan hasil uji coba tahap discovery skills diperoleh dugaan, diperlukan penambahan
sintaks atau tahap pembelajaran pada tahap discovery skills. Penambahan tahap baru juga didasari dari
kajian pustaka yang berhubungan dengan keterampilan pada framework P21. Namun dari lima discovery
skill yang ada masih mempunyai kekurangan, oleh karena itu dalam penelitian ini berusaha
menambahkan satu sintaks baru yaitu communication yang merupakan kemampuan yang erat
hubungannya dengan kreativitas dan entrepreneurship skill. Tahap communication diperlukan sebagai
tahap merevisi dan memberikan masukan terhadap produk yang akan di pasarkan, dengan kata lain
produk yang dibuat melalui proses eksperimen dipasarkan terlebih dahulu secara terbatas untuk menerima
masukan terhadap produknya sebelum dipasarkan pada tahap networking
Berdasarkan gambar 1 dapat terlihat hubungan aspek tahap discovery skill dan entrepreneurship
skill. Dari kelima tahap tersebut masih terdapat dua indikator entrepreneurship yang masih belum dapat
diberdayakan oleh aspek discovery skills (garis putus-putus), sehingga diperlukan tahapan baru agar
seluruh indikator dari entrepreneurship dapat diberdayakan dengan optimal. Tahapan yang sesuai adalah
communicating, pada tahapan ini mahasiswa calon guru SD akan dioptimalkan dalam berkomunikasi
yang berhubungan dengan entrepreneurship dan kepercayaan diri dalam berkomunikasi.
Desain konsep Model SDL sintaks-sintaks dikembangkan dari discovery skill yang memiliki
lima keterampilan. Pengembangan desain dilakukan setelah dilakukan implementasi berulang pada
pembelajaran IPA menggunakan discovery skill hingga diketahui kelemahan dan kekurangan dari
discovery skill. Berdasarkan hasil implementasi berulang, studi pendahuluan dan kajian tahapan discovery
skill serta keterampilan pada abad 21 masih diperlukan tahapan baru untuk memberdayakan kreativitas
dan entrepreneurship.
Tahapan baru yang dipilih adalah communicating (berkomunikasi) yang menjadi tahap kelima
apa hipotetik model Scientific Discovery Learning. Konsep Model SDL dilakukan kajian melalui
kolokium dan diskusi sebelum dilakukan penilaian oleh pakar dan tahap pengujian. Setelah melakukan
anasilis masalah di lapangan dan mengimplementasikan discovery skill yang berkolaborasi dengan
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praktisi diperoleh beberapa masukan dan revisi tentang keterlaksanaan sintak discovery skill. Model SDL
yang dikembangkan kemudian dilakukan penelusuran dan analisis dari berbagai artikel dapat dipastikan
tidak ditemukan model yang sama, dari sisi nama maupun sintaks model.

Entrepreneurship skill
Scientific Discovery Skill
(SDL)
1.Assosiating

Percaya Diri

2.Questening

Berorientasi Hasil

3. Observing

Berani Mengambil Resiko

4. Experimenting

5. Communicating

6.Networking

Berjiwa Kepemimpinan

Berkomunikasi
dan membujuk

Berpikir Ke Depan &
Kebaruan
Keorsinalan

Gambar 1. Hubungan antar komponen entrepreneurship skill dan SDL

Konsep Model SDL dibangun berlandaskan tiga teori belajar, yaitu; teori pemrosesan informasi
(teori kognitif) (Gurbin, 2015), teori konstruktivisme (Schcolnik & Abarbanel, 2006), dan teori perubahan
perilaku (Kozulin, 2015) sebagai hasil belajar. Ketiga teori mendasari pengembangan model
pembelajaran dalam penelitian ini. Secara epistemologi, model pembelajaran yang dikembangkan pada
hakekatnya merupakan strategi yang dilakukan untuk memperoleh suatu pengetahuan, dalam penelitian
ini melalui pembelajaran IPA materi bioteknologi. Secara ontologi, model yang dikembangkan dalam
penelitian ini telah dilakukan kajian berdasarkan tinjauan filsafat ilmu. Kebenaran dalam merekonstruksi
pengetahuan asli dengan menerapkan prinsip filsafat, berkontribusi dalam membangun struktur berpikir
keilmuan yang ada sebelumnya. Secara aksiologi, Model SDL selain sebagai pengetahuan juga berisi
tentang nilai-nilai khususnya etika sehingga model memiliki aspek sikap yang diperoleh dari proses
belajar mengajar. Model SDL dikembangkan dari discovery skill yang yang dilakukan analisis
kekurangannya sehingga mendasari lahirnya sintaks baru. Modifikasi terhadap sintaks yang ada, secara
ontologi mempertimbangkan pola relasi atau keterkaitan alur pembelajaran sehingga terdapat kesesuaian
antara harapan dan kenyataan dalam pencapaian tujuan pembelajaran IPA.
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan bahwa pengintegrasian nilai-nilai entrepreneurship ke dalam
pembelajaran sangat penting karena sejalan dengan pentingnya pendidikan karakter. Melalui
pengintegrasian nilai-nilai entrepreneurship ke dalam pembelajaran IPA melalui konsep SDl diharapkan
dapat menghasilkan tiga kelebihan yang diperoleh yaitu tercapainya tujuan pebelajaran IPA, pemahaman
dan pengalaman pendidikan entrepreneurship dan pendidikan karakter telah dimiliki calon guru SD, dan
terbentuknya entrepreneur yang berkarakter.
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ABSTRAK
Guru sebagai fasilitator mempunyai peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas.
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah penggunaan media
pembelajaran. Media pembelajaran sebagai alat untuk menyampaikan materi mempunyai peran yang
strategis dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karakteristik siswa sekolah dasar yang masih berada pada
tahap operasional konkret menuntut guru untuk menciptakan inovasi media pembelajaran. Guru harus
mampu menciptakan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti penggunaan
multimedia interaktif. Multimedia interaktif menampilkan teks, gambar, audio, dan video sehingga dapat
memberikan kemudahan pada siswa untuk memahami materi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peran guru dalam menggunakan multimedia interaktif di sekolah dasar. Metode penelitian yang
digunakan adalah studi pustaka. Peneliti mengkaji teori yang relevan dengan variabel yang diteliti dari
buku dan artikel hasil penelitian. Penelitian ini memberikan hasil bahwa penggunaan multimedia
interaktif di sekolah dasar belum diterapkan dengan optimal. Guru di sekolah dasar belum memiliki
kepercayaan diri yang tinggi untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Guru lebih sering
menggunakan komputer untuk kepentingan administrasi saja. Oleh karena itu, pemerintah perlu
memfasilitasi guru untuk mengikuti pelatihan mengenai inovasi media pembelajaran. Guru juga dapat
bekerja sama dengan orang yang ahli di bidang teknologi pendidikan untuk menciptakan media
pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dengan demikian kualitas pembelajaran dapat meningkat
sehingga prestasi belajar siswa sekolah dasar meningkat.
Kata kunci: peran guru, inovasi pembelajaran, multimedia interaktif, sekolah dasar
PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang semakin canggih berdampak pula pada dunia pendidikan.
Penggunaan alat pembelajaran berbasis komputer dalam dunia pendidikan saat ini menjadi trend bagi
kalangan akademisi dan praktisi. Pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi selain terbukti efektif
digunakan dalam pembelajaran juga menjadi tantangan guru dalam menghadapi globalisasi. Guru sebagai
fasilitator mempunyai peranan penting untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan
perkembangan jaman.
Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan jaman dapat dilakukan oleh guru
dengan memperbaharui penggunaan media pembelajaran. Indriana (2011: 16) mengungkapkan bahwa
media pembelajaran merupakan semuua bahan dan alat fisik yang dapat digunakkan untuk
mengimplementasikan pengajaran dan memfasilitasi prestasi siswa terhadap sasaran atau tujuan
pengajaran. Media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru bermacam-macam jenisnya. Smaldino
dkk (2011: 7) mengungkapkan jenis media pembelajaran yang umum digunakan dalam pembelajaran
menjadi beberapa jenis yaitu media teks, media audio, media visual, media video, media perekayasa dan
media orang-orang.
Guru diharapkan mampu menggunakan berbagai jenis media pembelajaran yang disesuaikan
dengan perkembangan jaman seperti LCD, CD, DVD, video, computer, dan internet dalam pembelajaran
di kelas. Salah satu media pembelajaran yang saat ini diminati oleh siswa adalah penggunaan multimedia
interaktif berbasis computer. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat
pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang
dikehendaki untuk proses selanjutnya (Daryanto, 2013: 51).
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Penggunaan multimedia interaktif sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang masih
berada pada tahap berpikir operasional konkret. Pembelajaran menggunakan komputer akan memberikan
motivasi yang lebih tinggi karena komputer selalu dikaitkan dengan kesenangan, permainan, dan
kreativitas. Hal tersebut akan membuat siswa sekolah dasar bersemangat dalam belajar karena siswa
sekolah dasar masih senang bermain. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Desmita (2014: 35)
yang menyatakan bahwa siswa usia sekolah dasar memiliki karakteristik senang bermain, bergerak,
bekerja dalam kelompok, dan merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung.
Banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa multimedia interaktif memberikan dampak
yang positif dalam pembelajaran. Leow & Neo (2014) juga telah melakukan penelitian yang memberikan
hasil bahwa multimedia interaktif membuat siswa aktif dan lebih termotivasi dalam belajar. Penelitian
yang dilakukan oleh Rozanda dan Maisaroh (2012) yang telah mengembangkan multimedia interaktif
dalam pembelajaran bimbingan dan konseling memberikan hasil bahwa multimedia interaktif dapat
membantu guru dalam menyajikan materi secara menarik Gusfarenie (2012) juga telah mengkaji secara
teoritis bahwa multimedia dapat membantu guru dan siswa dalam memahami materi sehingga
pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada hasil
belajar siswa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran guru dalam melakukan inovasi pembelajaran
khususnya dalam penggunaan multimedia interaktif. Peneliti mengkaji teori yang relevan mengenai jenisjenis multimedia interaktif yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran di sekolah dasar. Penelitian ini
penting dilakukan karena jika guru mengetahui peran penting multimedia interaktif yang sesuai dengan
karakteristik siswa nantinya dapat menerapkan multimedia interaktif sebagai media pembelajaran agar
kualitas pembelajaran meningkat. Selain itu, untuk menambah kekhasanahan ilmu para praktisi mengenai
multimedia interaktif sehingga dapat menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Peneliti
memperoleh data dari berbagai sumber yang relevan dengan variabel yang diteliti. Fokus penelitian
literatur ini, yaitu peran guru dalam menciptakan multimedia interaktif di sekolah dasar. Sumber data
yang digunakan adalah sumber literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah memperdalam
penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran. Validitas data dalam penelitian kepustakaan
dilakukan dengan triangulasi dan pemeriksaan lebih teliti dan rajin. Triangulasi menggunakan jenis
triangulasi data. Peneliti memeriksa data dari berbagai literatur dengan cermat dan berkesinambungan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi Penggunaan Multimedia Interaktif di Sekolah Dasar
Siswa sekolah dasar masih berada pada tahap operasional konkret sehingga untuk menerima
materi pembelajaran membutuhkan alat untuk memudahkan siswa dalam belajar. Multimedia interaktif
merupakan media pembelajaran yang menggabungkan media teks, gambar, audio, video, dan animasi.
Penggunaan multimedia interaktif mengoptimalkan panca indera yang dimiliki oleh siswa. hal tersebut
sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arsyad (2012: 11) bahwa semakin banyak panca indera
yang digunakan dalam menerima dan mengolah informasi, maka semakin besar kemungkinan informasi
tersebut dimengerti dan dipertahankan dalam ingatan.
Selain itu, penggunaan multimedia interaktif memberikan kesempatan kepada siswa untuk
memperoleh pengalaman yang sama. Siswa mempunyai cara belajar yang berbeda-beda, ada yang lebih
cepat belajar melalui media visual, media audio, media cetak, media audio visual dan sebagainya
(Sadiman, 2012: 10). Multimedia interaktif menjadi solusi untuk mengatasi gaya belajar siswa yang
berbeda-beda. Selain itu siswa saat ini lahir dalam dunia yang serba canggih. Oleh karena itu, cara untuk
mengajar pribumi digital harus dirubah yaitu dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran
sehingga sesuai dengan minat siswa (Keengwe & Georgina, 2013). Oleh karena itu, perlu bagi guru untuk
mengintegrasikan teknologi seperti halnya penggunaan multimedia interaktif
Penggunaan Multimedia Interaktif di Sekolah Dasar
Penggunaan multimedia interaktif di sekolah dasar saat ini semakin banyak. Hal tersebut
dibuktikan dengan hasil penelitian dan pengembangan multimedia interaktif berbasis komputer. Paseleng
dan Arfiyani (2015) telah mengembangkan multimedia interaktif pada pembelajaran matematika di
sekolah dasar. Setelah dilakukan pengujian maka hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar siswa
yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif lebih tinggi dibandingkan
dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Hakim dan Windayana (2016) juga telah
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melakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran
matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika menggunakan multimedia
interaktif berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Selain itu, siswa juga
mempunyai sikap yang positif terhadap pembelajaran matematika menggunakan multimedia interaktif.
Pada pembelajaran menggunakan multimedia interaktif siswa merasa senang belajar matematika, dan
termotivasi untuk belajar matematika.
Purnamasari dan Herman (2016) juga telah melakukan penelitian yang memberikan hasil bahwa
terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman matematis antara siswa yang memperoleh
pembelajaran menggunakan multimedia interaktif dengan siswa yang memperoleh pembelajaran
konvensional. Selain itu, juga terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara
siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan multimedia interaktif dengan siswa yang
memperoleh pembelajaran konvensional.
Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa multimedia
interaktif sudah diterapkan di sekolah dasar khususnya dalam pembelajaran matematika. Multimedia
interaktif terbukti efektif digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Dengan
demikian, guru perlu menciptakan pembelajaran dengan menerapkan multimedia interaktif agar tujuan
pembelajaran dapat tercapai dengan optimal.
Kemampuan Guru dalam Inovasi Pembelajaran dengan Multimedia Interaktif
Perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan dampak terhadap pergeseran
pembelajaran tradisional menjadi modern. Meskipun demikian, penggunaan teknologi belum sepenuhnya
diterapkan dalam dunia pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Keengwe dkk (2014) bahwa meskipun kemajuan pesat dalam teknologi telah memungkinkan untuk
melaksanakan pembelajara e-learning yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, teknologi belum banyak
diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar.
Kayfulilo dan Keengwe (2014) juga telah melakukan penelitian yang memberikan hasil bahwa
hanya beberapa guru yang menggunakan komputer untuk proses pembelajaran, sementara sebagian besar
menggunakan komputer untuk tujuan administratif. Selain itu, para guru ternyata memiliki kepercayaan
diri yang rendah dalam menggunakan teknologi untuk memfasilitasi konsep atau keterampilan tertentu,
untuk mendukung kreativitas, dan untuk mendukung siswa mempelajari konsep yang kompleks.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka perlu pemberian motivasi dan sosialisasi untuk meningkatkan
kemampuan guru agar mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif.
Peningkatan kualitas guru dalam menciptakan media pembelajaran berbasis teknologi perlu diterapkan
disekolah dasar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Daryanto (2013: 63) yang mengungkapkan bahwa
selengkap dan secanggih apapun prasarana dan sarana pendidikan, tanpa didukung oleh mutu guru yang
baik, prasarana dan sarana tersebut tidak memiliki arti yang signifikan terhadap peningkatan mutu
pendidikan. Untuk menerapkan pembelajaran berbasis multimedia interaktif guru harus mempunyai
kemampuan yang optimal. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan guru,
kepala sekolah perlu memfasilitasi pelatihan atau sosialisasi peningkatan kemampuan guru dalam
mengembangkan media pembelajaran. Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat
dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil
pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, dan mengaitkan dengan sumber rujukan
yang relevan.
KESIMPULAN
Berdasarkan kajian pustaka yang ditelaah oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa multimedia
interaktif mempunyai peranan penting untuk membantu guru mencapai tujuan pembelajaran. Multimedia
interaktif dapat mengatasi permasalahan siswa yang mempunyai belajar bervariasi. Selain itu, multimedia
interaktif juga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Namun, penggunaan multimedia
interaktif belum sepenuhnya diterapkan di sekolah dasar. Hal tersebut karena guru belum mempunyai
kepercayaan diri yang tinggi untuk mengintegrasikan dalam pembelajaran. Dengan demikian, kepala
sekolah perlu memberikan fasilitas kepada guru mengenai pengembangan multimedia interaktif sehingga
dapat mengembangkan media pembelajaran dengan kreatif dan inovatif.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh literasi informasi dalam pembelajaran menulis
siswa sekolah dasar; (2) mengetahui program literasi informai di sekolah dasar dalam meningkatkan
kompetensi menulis siswa sekolah dasar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskreptif kualitatif.
Subjek dalam penelitian ini adalah 89 Siswa sekolah dasar dan 4 guru kelas V Sekolah Dasar. Cara
memperoleh subyek dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan
kuesioner dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriftif
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kemampuan literasi informasi siswa sebagian besar
sudah memenuhi standar pengukuran literasi informasi di sekolah dasar, persentase indikator tertinggi
adalah ―Identifikasi sumber informasi potensial‖ sebesar 21,00% sedangkan persentase terendah adalah
19,94% yaitu indikator ―evaluasi informasi‖ 2) program literasi informai di sekolah dasar dalam
meningkatkan kompetensi menulis siswa sekolah dasar diantaranya adalah melaksanakan kegiatan
membaca buku bacaan selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, membuat sudut baca di kelaskelas, siswa membuat ringkasan dari buku bacaan yang telah dibaca selama satu minggu.
Kata kunci: literasi informasi, pembelajaran menulis, sekolah dasar
PENDAHULUAN
Berdasarkan kurikulum 2013 yang mulai diterapkan di Indonesia di dalamnya menjelaskan
bahwa bahasa adalah penghela ilmu pengetahuan, artinya bahasa adalah sarana dalam menyampaikan
ilmu pengetahuan. Semua siswa akan membutuhkan kemampuan berbahasa sebagai alat belajar untuk
menguasai berbagai mata pelajaran lain. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan belajar siswa sangat
dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa. Hal ini karena setiap mata pelajaran pada dasarnya
bertujuan untuk menanamkan informasi kepada siswa, dan informasi itu berupa bahasa. Selain itu dalam
Kurikulum 2013, mata pelajaran bahasa Indonesia berubah menjadi pembelajaran berbasis teks. Pada
pembelajaran berbasis teks ini, berbagai jenis teks tidak hanya dipelajari berdasarkan struktur fisiknya,
melainkan juga dipelajari berdasarkan konteks sosialnya dan lebih menekankan pada pemahaman siswa
terhadap berbagai jenis teks dan menuntut siswa untuk mahir dalam menulis.
Salah satu materi pembelajaran menulis yang harus dipelajari dan dikuasai siswa sekolah dasar
adalah menulis teks penjelasan. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya
atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial (Isnatun &Farida, 2013: 80). Teks eksplanasi
bertujuan untuk menjelaskan proses pembentukan atau kegiatan yang terkait dengan fenomena fenomena
alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya (Priyatni, 2014: 82). Dalam pembelajaran menulis teks
penjelasan tidak semua siswa mendapat hasil pembelajaran menulis yang rendah, ada beberapa siswa
yang mendapatkan hasil menulis yang memuaskan, mereka ini adalah siswa yang berprestasi dalam
pembelajaran menulis. Kemampuan siswa yang berprestasi dalam pembelajaran menulis tentunya
dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menjadi penyebab maupun pendukung hasil kualitas tulisan siswa
tersebut. Selain faktor pengetahuan, kemampuan literasi informasi siswa menjadi faktor yang perlu
dipertimbangkan, belum tumbuhnya minat membaca di kalangan siswa menjadi salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap kompetensi menulis siswa. Menulis dan membaca sebagai aktivitas komunikasi
ibarat dua sisi mata uang logam yang saling melengkapi. Kebiasaan membaca akan memperluas
cakrawala pengetahuan dan wawasan. Pengetahuan dan wawasan yang luas akan menjadi dasar kegiatan
menulis (Slamet, 2014).
Literasi informasi merupakan keterampilan penunjang dalam pembelajaran sepanjang hayat.
Utamanya lagi keterampilan ini dapat membantu seseorang mencari informasi yang tepat dan sesuai
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secara efektif dan efisien di belantara informasi (Ganggi, 2017). American Library Association (ALA)
tahun 1989 menyatakan bahwa literasi informasi adalah serangkaian kemampuan yang dibutuhkan
seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan,
mengevaluasi dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Dalam laporan tersebut
menjelaskan bahwa untuk dapat menciptakan masyarakat yang literate terhadap informasi, hal yang dapat
dilakukan adalah mengintegrasikan konsep literasi informasi sebagai satu program dalam kegiatan belajar
mengajar di sekolah dan perguruan tinggi. Bahkan Departemen Pendidikan di Singapura telah
memperkenalkan aspek literasi informasi di sekolah-sekolah melalui menggabungkan komponen ke
dalam silabus dari berbagai mata pelajaran (Majid, et al. 2016).
Dalam lingkup bidang perpustakaan dan informasi khususnya, literacy informasi atau
keberaksaraan informasi ini terkait dengan kemampuan mengakses dan memanfaatkan informasi yang
tersedia di internet meskipun tidak secara mutlak bahwa informasi itu pasti berada atau dapat ditemukan
hanya di internet. Banyak sumber-sumber lain yang berisi informasi penting seperti di perpustakaan,
lembaga arsip, direktori, bibliografi, almanak, indeks, surat kabar majalah dan lainnya, yang dapat
dimanfaatkan dalam rangka tujuan keberaksaraan informasi, namun internet memang telah benar-benar
mewakili hampir keseluruhan informasi.
Perpustakaan merupakan satu unit kerja yang menyediakan sumber-sumber informasi sebagai
bahan kegiatan proses belajar mengajar. Tanpa kehadiran perpustakaan, maka kegiatan proses belajar
mengajar tidak akan efektif, karena tanpa adanya perpustakaan baik guru maupan siswa yang terlibat
dalam proses belajar mengajar tidak memiliki akses yang mudah, cepat, dan luas pada sumber-sumber
informasi. Sedemikian pentingnya keberadaan perpustakaan di satu lingkungan pendidikan atau sekolah,
sehingga sering dikatakan bahwa perpustakaan merupakan jantungnya pendidikan. Namun pada
kenyataannya kita sering menjumpai suatu sekolah yang tidak memiliki perpustakaan yang memadai, atau
perpustakaan yang kurang terawat karena tidak dimanfaatkan sebagai sumber informsi atau bahkan tidak
memiliki perpustakaan sama sekali. Sudah bisa dibayangkan bahwa proses belajar mengajar di sekolah
tersebut tidak akan berjalan dengan optimal, karena baik guru maupun siswa tidak memiliki akses yang
luas pada sumber-sumber informasi. Urgensinya adalah, dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah,
siswa akan belajar untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan informasinya, lalu mencari dan menemukan
sendiri sumber informasi yang relevan, kemudian dia akan menemukan informasi yang dibutuhkannya
serta memanfaatkan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian siswa akan
memiliki literasi informasi yang baik.
Berdasarkan studi pendahuluan penulis dalam penelitian ini, yang dilaksanakan melalui
wawancara kepada guru, observasi,dan tes kompetensi menulis pada siswa kelas lima sekolah dasar
negeri di kabupaten Sragen. Hasil observasi dan wawancara kepada sepuluh guru di kabupaten Sragen,
berkaitan dengan program literasi informasi, bahwa program literasi sudah menjadi bagian dari kurikulum
pembelajaran/adanya kebijakan dari sekolahan terhadap program literasi tersebut. Berkaitan dengan
perpustakaan dan kompetensi menulis siswa, kelima sekolah tersebut mempunyai perpustakaan dalam
kondisi baik dan digunakan guru dan siswa sebagai sumber akses informasi dalam kegiatan pembelajaran.
Akan tetapi dalam kegiatan pembelajaran menulis kelima sekolah tersebut belum memaksimalkan
pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber akses informasi, sumber akses informasi yang sering
digunakan guru pada pembelajaran menulis adalahmenggunakan buku pelajaran, seperti LKS dan buku
paket (buku guru dan buku siswa). Keluahan guru di kabupaten Sragen bahwa siswa rata-rata malas dan
banyak mengeluh ketika mendapat tugas untuk menulis atau mengarang, terutama menulis teks yang
membutuhkan pemikiran secara mandiri, siswa lebih senang menulis teks yang sudah ada di buku, tanpa
harus meringkas atau menulis informasi penting dari suatu teks tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk:
(1) menganalisis pengaruh literasi informasi dalam pembelajaran menulis siswa sekolah dasar; (2)
mengetahui program literasi informai di sekolah dasar dalam meningkatkan kompetensi menulis siswa
sekolah dasar.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskreptif. Penelitian deskriptif ditunjukkan untuk
mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya pada saat penelitian dilakukan.
Penelitian deskriptif mendeskripsikan suatu keadaan, tetapi bisa juga mendeskrpsikan keadaan dalam
tahapan-tahapan perkembangan (Agung, 2014:26). Penelitian ini dibantu dengan metode analisis data
kualitatif. Jadi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode analisis data kualitatif.
Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun
secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, katagori-katagori mengenai suatu objek (benda,
gejala, variabel tertentu), sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan umum (Agung, 2014:110).
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Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa dan guru kelas V sekolah dasar negeri tahun
pelajaran 2017/2018, di kabupaten Sragen. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah
purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti
memilih 4 sekolah dasar negeri di kabupaten Sragen untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini,
4 sekolah dasar tersebut adalah SDN Karanganom 1, SDN Karanganyar 2, SDN Pungsari 1 dan SDN
Sambiduwur 1, diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 89 siswa kelas V sekolah dasar dan 4
guru kelas V sekolah dasar.
Rancangan kegiatan penelitian ini mengikuti tahapan penelitian deskriptif kualitatif secara
umum. Terdapat tiga tahapan meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dilapangan, dan tahap pasca
lapangan. Pada tahap persiapan dilakukan yaitu, membuat rancangan penelitian, menetapkan lokasi
penelitian, mengurus izin, melaksanakan observasi awal, memilih dan menetapkan informan, menyiapkan
instrumen penelitian, mempersiapkan diri sebagai peneliti. Pada tahap lapangan ini, dilakukan
pengumpulan data menggunakan instrumen yang telah disiapkan sebelumnya. Pada tahap pasca lapangan
kegiatan yang dilakukan yaitu menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Analisis data tersebut
dilakukan secara deskriptif sesuai dengan data yang terkumpul dari instrumen yang digunakan. Data yang
diperoleh dari observasi awal sampai akhir penelitian dianalisis, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan
wawancara. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka instrumen utama pada penelitian
ini adalah peneliti (researcher) sendiri (Moloeng, 2006; Sugiyono, 2011; Wahidmuri, 2008). Ogdan dan
Biklen menyatakan bahwa salah satu ciri penelitian kualitatif adalah dilakukan pada kondisi alamiah,
(sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci
(Sugiyono 2011). Untuk mendapatkan data yang lebih luas dan komprehensif, peneliti sebagai instrumen
utama dibantu dengan instrumen bantu penelitian berupa lembar kuesioner dan lembar wawancara
mendalam.
Kedua instrumen divalidasi oleh dua dosen dan dua guru kelas V sekolah dasar. Sebelum
digunakan dalam penelitian, instrumen penelitian terlebih dulu dilakukan uji coba. Uji coba instrumen
dilakukan untuk memperoleh gambaran kelayakan dari instrumen yang digunakan dalam penelitian.
Metode yang digunakan untuk mengukur validitas instrumen kuesioner adalah dengan menggunakan
pengujian validitas konstruk dan uji statistik product moment sedangkan pengukuran reliabilitas
kuesioner motivasi berprestasi dengan cronbach‟s alpha, uji coba diberikan kepada siswa kelas V sekolah
dasar negeri Majenang 3 dengan total siswa berjumlah 30 orang. Hasil uji coba ini kemudian dianalisis
untuk mengetahui validitas butir tes dan reliabilitas tes. Dari hasil tersebut dinyatakan sebanyak sepuluh
pernyataan valid dan dapat digunakan untuk penelitian.
Adapun indikator yang diteliti dalam lembar kuesioner literasi informasi terdiri dari 1)
pengembangan topik, 2) identifikasi sumber informasi, 3) pengembangan strategi pencarian, 4) evaluasi
informasi, dan 5) penggunaan informasi yang etis. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala
likert dengan opsi sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju Sugiyono ( 2012:
137).
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriftip kualitatif. Menurut
pandangan Nasution (dalam Sugiyono, 2012:245), analisis data dalam penelitian kualitatif telah dimulai
sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai
penulisan hasil penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu analisis sebelum
lapangan, analisis selama di lapangan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan vertifikasi data,
serta analisis setelah pengumpulan data terakhir dengan cara data yang telah diperoleh selama masa
pengumpulan data kemudian dianalisis dari awal hingga akhir untuk penyusunan laporan sehingga
diperoleh kesimpulan akhir. Secara khusus, data yang terkumpul dicari rata-rata dan dianalisis secara
deskriptif kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Kuesioner Literasi Informasi Siswa Kelas V Sekolah Dasar
Data motivasi berprestasi pada siswa berprestasi dalam pembelajaran menulis di sekolah
dasar diperoleh dari hasil kuesioner literasi informasi yang terdiri dari lima indikator yaitu 1)
pengembangan topik, 2) identifikasi sumber informasi, 3) pengembangan strategi pencarian, 4)
evaluasi informasi, dan 5) penggunaan informasi yang etis. Responden dari kuesioner ini berjumlah
98 siswa dari 4 sekolah dasar negeri di kabupaten Sragen. Berikut penjabaran hasil analisis literasi
informasi pada siswa sekolah dasar dalam pembelajaran menulis teks penjelasan.
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Indikator literasi informasi

Gambar 1. Persentase literasi Informasi pada siswa sekolah dasar dalam Pembelajaran Menulis

2.

penggunaan informasi yang etis
evaluasi informasi
pengembangan strategi pencarian

identifikasi sumber informasi
pengembangan topik

20,08%

17,94%
20,72 %
21,00%
20,00%

Berdasarkan hasil kuesioner literasi informasi persentase indikator literasi informasi pada
siswa kelas lima SD dalam pembelajaran menulis teks penjelasan ditunjukkan pada gambar 1.,
persentase indikator tertinggi literasi informasi adalah ―Identifikasi sumber informasi‖ sebesar
21,00%. Ini berarti bahwa siswa mampu mencari atau pernah mencari informasi dari berbagai
macam sumber informasi yang terdapat di perpustakaan seperti kamus, ensiklopedia, majalah dan
koran ataupun mereka pernah mencari informasi dari internet untuk menambah kosa kata dalam
menulis teks penjelasan.
Disisi lain persentase yang paling terendah adalah 19,94% yaitu ―evaluasi informasi‖. Pada
indikator ini siswa dituntut mampu memilih informasi yang sesuai untuk masalah atau pertanyaan
hal ini ditunjukkan dari kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan seperti; apa, siapa, dimana,
bagaimana, mengapa dan kapan berdasarkan bacaan teks penjelasan. Selain itu siswa mampu
mengevaluasi hasil tulisannya, hal ini dapat dilihat dari, siswa membaca kembali tulisannya setelah
selesai menulis dan bagaimana siswa segera memperbaikan tulisannya yang salah apabila terdapat
kesalahan dalam menulis.
Pada indikator pengembangan strategi pencarian yaiu kemampu mengembangkan dan
menggunakan strategi yang baik untuk mencari informasi. Setelah data dikumpulkan maka dapat
diperoleh hasil indikator pengembangan strategi pencarian adalah 20,72%. Pada indikator
penggunaan informasi yang etis yaitu terlihat dari kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi
informasi secara tanggung jawab dan kemampuan siswa dalam membagi pengetahuan dan informasi
dengan orang lain. Setelah data dikumpulkan maka dapat diperoleh hasil indikator penggunaan
informasi yang etis adalah 20,08%. Sedangkan pada indikator pengembangan topik yaitu siswa
ditunut untuk mampu mengembangkan suatu tema atau topik tertentu menjadi sebuah karangan dan
siswa mampu membuat berbagai pertanyaan dari sebuah teks yang telah mereka baca. Setelah data
dikumpulkan maka dapat diperoleh hasil indikator pengembangan topik adalah 20,0%. Dari
keseluruhan indikator literasi informasi dapat diurutkan indikator tertinggi sampai terendah yaitu 1)
identifikasi sumber informasi; 2) pengembangan strategi pencarian; 3) penggunaan informnasi yang
etis; 4); pengembangan topik dan yang terakhir adalah 5) evaluasi informasi.
Hasil wawancara kepada guru kelas V Sekolah Dasar
Setelah penyebaran kuesioner literasi informasi kepada siswa berprestasi selanjutnya
dilakukan wawancara kepada guru kelas V SD di kabupaten Sragen. Hasil wawancara tentang
program literasi informasi di sekolah dasar berdasarkan transkip wawancra kepada guru yang telah
dibuat oleh penulis.
Hasil wawancara kepada guru kelas V SD di kabupaten Sragen, berkaitan dengan program
literasi informasi, bahwa program literasi sudah menjadi bagian dari kurikulum
pembelajaran/adanya kebijakan dari sekolahan terhadap program literasi tersebut. Beberapa program
literasi yang telah dihimbau dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Sragen. Program
tersebut diantaranya adalah melaksanakan kegiatan membaca buku bacaan selama 15 menit sebelum
pembelajaran dimulai, membuat sudut baca di kelas-kelas, siswa membuat ringkasan dari buku
bacaan yang telah dibaca selama satu minggu. Program tersebut telah dilaksanakan dengan baik di
beberapa sekolah di kabupaten Sragen, ada pula beberapa sekolah dasar yang belum melaksanakan
program tersebut dengan baik. Selain kegiatan tersebut program literasi dari pemerintah daerah yaitu
perpustakaan keliling sudah berjalan dengan baik sampai sekarang.
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Beberapa temuan yang mendukung hasil penelitian ini antara lain oleh Shao dan Purpur,
(2016) bahwa ketrampilan literasi informasi berkorelasi positif dengan nilai tulisan siswa dan nilai
tugas akhir. Demikian pula, Pinto, Doucet dan Ramos, (2008) mengemukakan bahwa meringkas
adalah keterampilan inti dalam literasi informasi. Meringkas yang berhasil membutuhkan
ketrampilan di lima bidang: yaiitu membaca dan memahami, menganalisis dan menafsirkan, sintesis,
pengorganisasian dan representasi, dan penulisan. Hal ini di perkuat dengan hasil penelitian Kai dan
Chu (2012), yang mengungkapkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara literasi informasi
dengan pemahaman membaca siswa.Dalam sebuah studi yang dilakukan di Distrik Sekolah Umum
Montgomery County (Maryland), 8.000 siswa di kelas lima, delapan, dan sebelas mengikuti
penilaian TRAILS; siswa yang mencetak skor lebih tinggi pada TRAILS juga mencetak angka yang
lebih tinggi pada tes penilaian baca (Bailey &Paul, 2013). Dalam hal ini pemahaman membaca
sangat erat kaitannya dengan kompetensi menulis siswa, siswa yang pemahaman membacanya baik
maka kompetensi dan kemampuan menulisnya tentu menjadi lebih baik. Penelitian yang dilakukan
Chen, Chen dan Ma (2014) yang meneliti efek mengintegrasikan literasi informasi dalam
pembelajaran ilmu pengetahuan di sekolah SMP di Taiwan, siswa dibagi menjadi kelompok
eksperimen dan kontrol. Kelompok eksperimen menerima kurikulum berbasis ilmu pengetahuan
dengan mengintegrasikan keterampilan literasi informasi sedangkan kelompok kontrol menerima
pembelajaran tradisional. Kedua kelompok diajarkan oleh guru yang sama. Siswa dalam kelompok
eksperimen secara signifikan lebih baik daripada siswa dalam kelompok kontrol pada pemahaman
membaca dan pemecahan masalah.
KESIMPULAN
Berdasarkan paparan diskusi diatas dapat penulis simpulkan bahwa kemampuan literasi
informasi siswa sebagian besar sudah memenuhi standar pengukuran literasi informasi di sekolah dasar,
persentase indikator tertinggi adalah ― Identifikasi sumber informasi potensial‖ sebesar 21,00%
sedangkan persentase terendah adalah 19,94% yaitu indikator ―evaluasi informasi‖ . Program literasi
informai di sekolah dasar dalam meningkatkan kompetensi menulis siswa sekolah dasar diantaranya
adalah melaksanakan kegiatan membaca buku bacaan selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai,
membuat sudut baca di kelas-kelas, siswa membuat ringkasan dari buku bacaan yang telah dibaca selama
satu minggu.
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ABSTRAK
Pendidikan merupakan unsur penting dalam mempengaruhi dan mengubah pola kehidupan masyarakat
Indonesia. Indonesia memasuki era disrupsi yang mendorong segala aktivitas memanfaatkan teknologi
secara produktif. Masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Dunia
pendidikan harus dapat bersaing dengan mesin teknologi yang dapat melaksanakan pekerjaan hafalan,
hitungan dan pencarian informasi secara cepat. Mesin teknologi jauh mampu lebih cepat, cerdas, efektif
dan tidak kenal lelah. Peran dunia pendidikan berahli fungsi dari teacher centered learning menjadi
student centered learning, peran guru mengajarkan nilai – nilai etika, budaya, kebijaksanaan, pengalaman
hingga rasa empati sosial siswa yang dimana tidak dapat diajarkan oleh mesin. Pendidikan karakter
merupakan konsep yang ditawarkan untuk menghadapi perkembangan jaman dan kunci utama dalam
membentuk kepribadian generasi muda. Artikel konseptual ini wawasan dalam menerapkan pendidikan
karakter berbasis teknologi.
Kata Kunci : pendidikan Karakter, teknologi informasi
PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia sekarang berada pada era disrupsi yaitu era yang mengubah perkembangan
dunia secara cepat tanpa diduga. Di era ini menuntut masyarakat untuk terus berkembang dan membuat
inovasi-inovasi yang baru agar dapat bertahan. Masyarakat perlu merubah pola pemikiran dan berusaha
beradaptasi dengan lingkungan, dimana perkembangan di era ini di tandai dengan kemajuan teknologi dan
informasi yang begitu cepat sehingga membuat masyarakat harus bisa menyesuaikan diri. Masyarakat
yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas kehidupan seharihari. Semakin majunya dunia teknologi dan informasi berdampak pada dunia bisnis, perbankan,
transportasi, sosial masyarakat, hingga pendidikan.
Dalam dunia pendidikan sudah mengalami tuntutan perkembangan teknologi informasi khususnya
dalam bidang pembelajaran. Tuntutan tersebut adalah usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Pembelajaran yang berbasis teknologi informasi adalah pembelajaran dengan menggunakan perangkat
atau media. Namun yang menjadi permasalahan adalah belum semua teknologi bisa diterapkan dalam
pembelajaran karena penyebaran teknologi yang belum merata. Disisi lain beberapa guru belum bisa
untuk mengoperasikan media yang berbasis teknologi.
Pembelajaran berbasis teknologi
sebenarnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari
pembelajaran, karena peserta didik dapat menumbuhkan motivasi semangat untuk belajar. Tidak hanya
menumbuhkan motivasi dengan pemanfaatan teknologi peserta didik dapat menambah wawasan dari
berbagai sumber, kemudahan dalam mencari informasi, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan.
Disamping dampak positik ada juga dampak negatif kemajuan teknologi bagi dunia pendidikan
khususnya di tingkat Sekolah Dasar dapat dilihat dari merosotnya moralitas siswa SD. Saat ini siswa
tingkat sekolah dasar diminta untuk mengikuti perkembangan jaman. Banyak sekali fasilitas yang tersedia
untuk mengikuti perkembangan jaman pada masa kini, salah satunya adalah gadget dan internet. Adanya
kemajuan teknologi (internet) membuat siswa pada tingkat sekolah dasar menjadi pemalas karena hanya
berhadapan dengan dunia maya atau dunia media sosial. Hal tersebut membuat perkembangan seorang
anak tidak baik terutama dalam bersosialisasi. Anak akan enggan berkomunikasi dengan orang lain secara
langsung karna sudah merasa berkomunikasi melalui media sosial. Dalam hal ini akan membentuk
karakter anak yang tidak peduli terhadap orang lain, keegoisandan idividualis (tidak mau berkerja sama
dengan orang lain). Contoh yang lainnya adalah cara berpakaian anak jam sekarang dengan mengikuti
perkembangan budaya luar, sikap dan karakter yang lebih melawan dengan orang tua. Karena banyak dari
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mereka memiliki pemikiran yang kritis didapat dari berbagai sumber informasi di intenet dan
menanamkan informasi tersebut pada pola memikiran mereka.
Berbagai dampak dari era disrupsi terhadap moralitas anak yang sangat kurang, diperlukan perhatian
dan pengawasan dari berbagai pihak, agar dalam proses tumbuh kembang anak selanjutnya tidak
menimbulkan hal-hal yang merugikan, bagi bagi anak tersebut, keluarga ataupun sebagai warga negara.
Disini Perhatian dan pengawasan orang tua dan berbagai pihak sangatlah penting. Terutama adalah peran
seorang guru di sekolah dalam menanamkan pendidikan karakter di usia emas.
Menurut Amri, Sofan dan dkk (2011: 30) selama ini pendidikan informal terutama dalam
lingkungan keluarga belum memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian belum
meberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter
peserta didik. Kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relatif tinggi, kurangnya pemahaman orang
tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan pergaulan di lingkugan sekitar dan
pengaruh media elektronik ditengarai bisa berpengaruh negatif terhadap perkembangan dan pencapaian
hasil belajar peserta didik. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui
pendidikan karakter terpandu yang memandukan dan mengotimalkan kegiatan pendidikan informal
lingkungan keluarga dengan lingkungan formal di sekolah. Dalam hal ini, waktu belajar peserta didik di
sekolah perlu dioptimalkan agar peningkatan mutu hasil belajar dapat dicapai, terutama dalam
pembentukan karakter peserta didik.
Perkembangan teknologi dan pendidikan karakter harus seimbang dalam menghadapi era disrupsi.
Agar terjadi keseimbangan maka di dunia pendidikan harus menekankan pendidikan karakter kepada
peserta didik. Dari latar belakang diatas maka artikel ini dibuat oleh peneliti untuk mengetahui pentingnya
pendidikan karakter di era disrupsi.
METODE
Metode yang digunakan dalam artiken ini adalah literature review. Dalam APA, (2010: 10) artikel
teoritis atau konseptual menyajikan informasi empiris karena relevan dengan pengembangan atau evaluasi
dari teori. Artikel teoritis menelusuri perkembangan teori untuk memperluas dan menyempurnakan
konstruksi teoritis atau menyajikan teori baru atau menganalisis teori yang ada, menunjukkan kekurangan
atau menunjukkan keuntungan dari satu teori di atas yang lain. Menurut Watts (2011: 308) artikel
konseptual adalah artikel yang menghasilkan perspektif baru, prosedur atau teknik inovasi baru,
membahas isu-isu profesi yang sedang terjadi, menyampaikan posisi penulis terhadap suatu isu bidang
profesi, ataupun menyampaikan reaksi atau respon terhadap publikasi artikel sebelumnya
PEMBAHASAN
Pendidikan Karater
Karakter berasal dari bahasa Yunani Kharakter yang berakar dari diksi ― kharassein‖ yang berarti
memahat atau mengukir (to incribe/to engrave), sedang dalam bahasa Latin, karakter bermakna
membedakan tanda. Dalam kamus Inggris-Indonesia, John M. Echols dan Hassan S
menyebutkan bahwa karakter berasal dari bahasa Inggris yaitu character yang verarti watak, karakter atau
sifat. Sedangkan E. Mulyasa dalam bukunya Manajemen Pendidikan karakter mengutif Edward Wynne
sebagai berikut :
―Karakter berasal dari Bahasa Yunani yang berarti ―to mark‖ (menandai) dan memfokuskan
pada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku seharihari. Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, curang, kejam dan rakus
dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter jelek, sedangkan yang berperilaku baik,
jujur, dan suka menolong dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter baik/mulia.‖
Karakter berarti tabiat atau kepribadian seseorang. Coon (Zubaedi, 2011: 8) mendefinisikan karakter
sebagai suatu penilaian subjektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut
kepribadian yang dapat atau tidak dapat diterima masyarakat. Karakter merupakan keseluruhan kodrati
dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang mendifinisikan seseorang individu dalam keseluruhan
tata perilaku psikisnya yang menjadikan tipikal dalam cara berfikir dan bertindak. Doni Koesoema
mengutip Sjarkawi, menyatakan bahwa karakter juga sering diasosiasikan dengan istilah apa yang disebut
dengan temperamen yang lebih memberi penekanan pada definisi psikososial (pemahaman seorang
individu atas situasi sosial di lingkungannya) yang dihubungkan dengan pendidikan dan konteks
lingkungan. Sedangkan karakter dilihat dari sudut pandang behaviorial lebih menekankan pada unsur
somatopsikis (penyakit fisik yang disebabkan oleh kejiwaan) yang dimiliki seseorang sejak lahir. Elfindri
dkk mengartikan karakter sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan
seseorang dengan orang lain.12 Kemudian Elfindri dkk mengklasifikasikan karakter pada empat bagian;
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karakter lemah, karakter kuat, karakter jelek dan karakter baik. Masing-masing dapat dilihat dengan
indikator karakter sebagai berikut: (1) Karakter lemah dapat ditemukan seperti; penakut, tidak berani
mengambil resiko, pemalas, cepat kalah, dan beberapa jenis lainnya. (2)Karakter kuat dapat ditemukan
seperti; tangguh, ulet, mempunyai daya juang yang kuat serta pantang mengalah. (3) Karakter jelek,
misalnya; licik, egois, serakah, sombong, tinggi hati, pamer, suka ambil muka, dan sebagainya. (4)
Karakter baik, misalnya; jujur, terpercaya, rendah hati, amanah dan sebagainya.
Dengan melihat klasifikasi dan indikator diatas, Elfindri dkk menyimpulkan bahwa karakter anak
yang diharapkan adalah karakter yang kuat dan baik. Kualitas mental atau kekuatan moral, akhlak atau
budi pekerti yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat.
Muclas Samani dan Hariyanto (2011: 46) menyatakan pendidikan karakter adalah upaya terencana
menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan mengiternalisasikan nilai-nilai sehingga peserta didik
berperilaku sebagai insan kamil. Mulyasa (2011: 9) berpendapat pendidikan karakter menekankan pada
keteladanan, penciptaan lingkungan, dan pembiasaan. Pendidikan karakter mempunyai tingkatan yang
lebih tinggi dengan pendidikan budi perkerti. Hal ini ditunjukan dengan ruang lingkup pelaksanaan yang
tidak terbatas pada proses pembelajaran. Menurut Masnur Muslich (2011: 81) tujuan pendidikan karakter
adalah
―meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian
pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang.
melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan
menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan, serta mempersonalisasikan
nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari‖.
Fungsi pendidikan karakter menurut Maswardi Muhammad Amin (2011:7), merupakan upaya
menumbuh kembangkan kemampuan dasar peserta didik agar berfikir cerdas, berperilaku yang berakhlak,
bermoral, dan berbuat sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat
(domain kognitif, afektif, dan psikomotorik), membangun kehidupan bangsa yang multikultural,
membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, berkonstribusi terhadap pengembangan
hidup umat manusia, membangun sikap warga Negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, maupun hidup
berdampingan dengan bangsa lain.
Menurut E. Mulyasa (2011:9), Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan
hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh,
terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui
pendidikan karakter peserta didik diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan
pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan
akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.
Nilai-nilai karakter yang dijadikan sekolah sebagai nilai-nilai utama yang diambil/disarikan dari
butir-butir standar kompetensi lulusan dan mata pelajaran yang ditargetkan untuk diinternalisasi oleh
peserta didik. Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas (2010: 9-10) nilai-nilai tersebut antara lain: (a.)
Nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan (religius) Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang
diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ajaran agamanya. (b)Nilai karakter dalam hubungannya
dengan diri sendiri (1) Jujur,Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang
selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain. (2)
Bertanggung jawab, Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya
sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan
budaya), negara dan Tuhan YME. (3) Bergaya hidup sehat, Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan
yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat
mengganggu kesehatan. (4) Disiplin,Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai
ketentuan dan peraturan.(5)Kerja keras, Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam
mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya.
(5)Percaya diri, Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap
keinginan dan harapannya. (6)Berjiwa wira usaha, Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau
berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan
produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. (7)Berfikir logis, kritis, kreatif, dan
inovatif, Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil
baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. (8)Mandiri,Sikap dan perilaku yang tidak mudah
tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.(9)Ingin tahu,Sikap dan tindakan yang
selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan
didengar. (10)Cinta ilmu,Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian,
dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. (c)Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama
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antara lain : (1)Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, Sikap tahu dan mengerti serta
melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri
serta orang lain. (2)Patuh pada aturan-aturan sosial,Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan
berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum. (3)Menghargai karya dan prestasi orang lain,
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat,
dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. (4)Santun,Sifat yang halus dan baik dari sudut
pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang.(5)Demokratis,Cara berfikir, bersikap dan
bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
Pentingnya pendidikan karakter dan nilai-nilai dasar karakter perlu dikembangkan, pendidikan
karakter untuk diberikan dalam proses pendidikan, yaitu seperti berdasarkan hasil penelitian Heckman,
James & Pedro Carneiro (2003) yang dikutip oleh Ratna Megawangi, menunjukkan bahwa kecerdasan
intelektual seseorang (verbal dan logis-matematis) hanya memberikan kontribusi 20% saja dari
keberhasilan seseorang di masyarakat, sedangkan 80% lebih banyak ditentukan oleh kecerdasan emosi
seseorang tersebut. Kecerdasan emosi merujuk pada karakter atau dalam bahasa agamanya akhlak mulia.
Penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian George Boggs, yang juga disitir Ratna Megawangi yang
menunjukkan bahwa dari 13 faktor penunjang keberhasilan seseorang di dunia kerja, 10 di antaranya
(hampir 80%) adalah kualitas karakter seseorang, dan sisanya (tiga) berkaitan dengan faktor kecerdasan
intelektual. Ke-13 faktor tersebut adalah: (1) jujur dan dapat diandalkan; (2) bisa dipercaya dan tepat
waktu; (3) bisa menyesuaikan diri dengan orang lain; (4) bisa bekerjasama dengan atasan; (5) bisa
menerima dan menjalankan kewajiban; (6) mempunyai motivasi kuat untuk terus belajar dan
meningkatkan kualitas diri; (7) berpikir bahwa dirinya berharga; (8) bisa berkomunikasi dan
mendengarkan secara efektif; (9) bisa bekerja mandiri dengan supervisi minimum; (10) dapat
menyelesaikan masalah pribadi dan profesinya; (11) mempunyai kemampuan dasar (kecerdasan); (12)
bisa membaca dengan pemahaman memadai; dan (13) mengerti dasar-dasar matematika (berhitung).
Agar pendidikan karakter dapat berjalan secara komprehensif dalam proses pendidikan di sekolah,
maka penerapan pendidikan karakter di sekolah perlu memegang prinsip-prinsip sebagai berikut: a.
Berkelanjutan mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan
pendidikan. b. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. c. Nilai tidak
diajarkan tapi dikembangkan mengandung makna bahwa materi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
bukanlah bahan ajar untuk pembelajaran biasa. d. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif
dan menyenangkan.
Berdasarkan dari beberapa diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah upaya dalam
menanamkan serta mengembangkan moral dan ahlak seseorang baik dari pendidikan formal maupun non
formal dengan cara pembiasaan, keterladan atau praktik langsung,yang diharapkan seseorang dapat
menyerap nilai – nilai sehingga dapat membedakan benar atau salah.
Teknologi Informasi
Pemanfaatan teknologi informasi dalam kalangan siswa sekolah dasar bukan saja sebagai sumber
belajar untuk menambah wawasan tetapi sebagai media pembelajaran. Mason R (1994)1 , berpendapat
bahwa pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan. Mason mengemukakan lima alasan
pemanfaatan teknologi komunikasi yakni: (1) potensinya memperluas kesempatan akses pendidikan dan
latihan bagi siswa pedesaan yang terpencil tanpa harus mengikuti pendidikan tatap muka yang
konvensional, (2) potensinya memperluas kesempatan pemerataan (equity) dengan cara memperluas
manfaat pendidikan yang diraih daerah yang kaya ke daerah yang kurang beruntung, (3) teknologi
komunikasi merupakan satu-satunya alternatif penyelenggaraan pendidikan seumur hidup, (4)
memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya yang langka, (5) memperluas kemungkinan untuk
belajar secara intraktif dan kolaboratif antar siswa dari jarak jauh. Pendidikan masa mendatang akan
bersifat lebih luwes (flexible), terbuka (open), dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukan tanpa
pandang faktor jenis, usia, maupun pengalaman pendidikan sebelumnya.
Pendidikan Karakter berbasis teknologi
Agar penerapan pendidikan karakter melalui teknologi menjadi efektif, hendaknya para guru
memberikan materi dengan cara yang inovatif dan interaktif yang dapat membuat peserta didik menjadi
kreati pada pembelajaran. Peran guru disini hanya sebatas sebagai fasilitator dan motivator. Dalam proses
pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi siswa tidak hanya diminta mencari informasi tetapi
membuat informasi dengan internet, juga sebagai produsen pengetahuan. Menurut Suwarsih Madya
(2011), untuk menjaga agar pemanfaatan teknologi tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap: (1)
pengembangan peserta didik menjadi manusia berkarakter dan berkecerdasan intelektual dan (2)
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan terkait, hendaknya diterapkan prinsip-prinsip berikut:
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(a) Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan sebaiknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik,
pendidik, dan tenaga kependidikan dalam keseluruhan pembuatan keputusan teknologi. (b) Pemanfaatan
teknologi sebaiknya dirancang untuk memperkuat minat dan motivasi pengguna untuk menggunakannya
semata guna meningkatkan dirinya, baik dari segi intelektual, spiritual (rohani), sosial, maupun ragawi.
(c) Pemanfaatan teknologi sebaiknya menumbuhkan kesadaran dan keyakinan akan pentingnya kegiatan
berinteraksi langsung dengan manusia (tatap muka), dengan lingkungan sosial-budaya (pertemuan,
museum, tempat-tempat bersejarah), dan lingkungan alam (penjelajahan) agar tetap mampu memelihara
nilai-nilai sosial dan humaniora (seni dan budaya), dan kecintaan terhadap alam sebagai anugerah dari
Tuhan Yang Maha Esa. (d) Pemanfaatan teknologi sebaiknya menjaga bahwa kelompok sasaran tetap
dapat mengapresiasi teknologi komunikasi yang sederhana dan kegiatan-kegiatan pembelajaran tanpa
teknologi karena tuntutan penguasaan kompetensi terkait dalam rangka mengembangkan seluruh potensi
siswa secara seimbang. (e) Pemanfaatan teknologi sebaiknya mendorong pengguna untuk menjadi lebih
kreatif dan inovatif sehingga tidak hanya puas menjadi konsumen informasi berbasis teknologi.
Pendidikan karakter sangat di perlukan di era sekarang khususnya pada peserta didik tingkat
Sekolah dasar. Dimana pada tingkat Sekolah Dasar adalah masa keemasan anak tersebut dalam
menyimpan dan merekam apa yang di dapatkan dilingkungan. Sehingga ketika semakin pesatnya
perkembangan sekarang peserta didik dapat memengang prinsip etika dan kebudayaan agar tidak ikut
serta masuk dalam arus era yang negatif. Di era disrupsi ini di tandai dengan perkembangan teknologi,
anak semakin di tuntut untuk menguasai teknologi dan informasi sebgai penunjang dalam pembelajaran
formal maupun non formal. Tetapi dampak dari semakin pesatnya dunia teknologi dan informasi
membuat orang tua dan pemerhati anak harus memberikan pengawasan yang ketat dengan menanamkan
pendidikan karakter sejak dini. Dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini dapat meminimaisir
dari dampak negatif kemajuan teknologi dan informasi.
KESIMPULAN
Dari uraian di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa peran guru merupakan cara pola
pemikiran da tingkah laku seseorang yang mampu mempengaruhi berhasil tidaknya proses belajar serta
menciptakan kondisi belajar yang sebaik-baiknya. Peran dunia pendidikan berperan penting dalam
menumbuh kembangkan dan mendewasakan kepribadian seseorang dengan cara menanamkan pendidikan
karakter pada tingkat sekolah dasar. Karena pada masa ini anak mempunyai daya ingatan yang tinggi.
Pendidikan karakter sangat penting diterapkan untuk mengembalikan sejatinya budaya bangsa Indonesia
yang mulai luntur. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar dapat dilaksanakan melalui kegiatan
pembelajaran, pengembangan budaya disekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan outing class. Salah satunya
dengan mengembangkan pemanfaatan teknologi dan informasi di Sekolah Dasar.
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ABSTRAK
Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang utama untuk menghadapi
perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di abad 21. Pendidikan di sekolah dasar
memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya dalam
menghasilkan peserta didik yang berkualitas sejak dini,yaitu manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif,
dan memiliki sikap positif terhadap perkembangan sains, masyarakat serta berinisiatif dalam menanggapi
isu di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak perkembangan pengetahuan dan teknologi. Model
pembelajaran yang dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan teknologi adalah model pembelajaran
Sains Teknologi Masyarakat (STM). Model pembelajaran STM menekankan agar siswa dapat berpikir,
menilai, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan Lochhead dan Yager (1996). Untuk itu penulis
menerapkan model pembelajaran STM untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa
kelas IV SD Mathla‘ul Khoeriyah, Bandung melalui pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian One Shot
Case Study.
Kata kunci: Sains Teknologi Masyarakat, kemampuan pemecahan masalah, siswa sekolah
PENDAHULUAN
Penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan kunci penting abad 21. Hasil
perkembangan IPTEK banyak digunakan bagi kepentingan masyarakat dan membawa dampak
terhadap setiap aspek kehidupan baik dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif yaitu
mempermudah pekerjaan manusia dan dampak negatif yaitu terhadap kehidupan manusia dan
lingkungan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang utama untuk menghadapi
perkembangan IPTEK.
Seiring perkembangan masyarakat yang ditandai oleh perkembangan teknologi dan komunikasi,
tuntutan adanya reformasi pendidikan khususnya pembaharuan kurikulum yang sesuai dengan
zamannya menjadi relevan. Saat ini, pemerintah Indonesia mulai gencar menerapkan Kurikulum 2013
sebagai upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia dengan menciptakan proses belajar
yang aktif merangkai pengalaman, menggunakan masalah-masalah nyata yang terdapat di lingkungan
sekitar untuk berlatih keterampilan-keterampilan yang lebih spesifik serta penanaman karakter sosial,
seperti kemampuan pemecahan masalah sosial. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
terkadang diperoleh hasil yang tidak selalu seperti apa yang diharapkan.
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Fakta di lapangan menujukkan bahwa dengan adanya kurikulum 2013, ternyata masih banyak
guru yang membuat RPP dan menyusun indikataor keberhasilan pembelajaran cenderung textbook
(tidak mengembangkan indikator asli yang ada di buku guru) sehingga indikator pembelajaran yang
dicapai oleh siswa masih tergolong rendah. Hal ini menyebabkan keterampilan dan kompetensi yang
dikuasai oleh siswa masih sebatas pada keterampilan berpikir tingkat rendah dan kurang
mengembangkan potensinya secara optimal.
Selain itu, dengan adanya pembelajaran tematik pada kurikulum saat ini, guru juga dituntut
untuk menggunakan model pembelajaran inovatif yang dapat mengaktifkan sebuah pembelajaran.
Tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, diantaranya tujuan pembelajaran yang
dicapai masih terfokus pada pencapaian aspek intelektual atau ranah kognitif. Sedangkan untuk
kemampuan pemecahan masalah masih belum terlihat, aspek keterampilan dan sikap seperti
mengembangkan rasa bertanggung jawab dan bertindak kreatif dalam menyelesaikan masalah secara
rasional, lugas dan tuntas sesuai dengan tujuan pembelajaran konstruktivistik yang menghadapkan
pada kemampuan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki siswa
masih belum terlaksana dengan baik.
Oleh karena itu, pendidikan di sekolah dasar memiliki peran penting dalam peningkatan mutu
pendidikan di Indonesia, khususnya dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas sejak
dini,yaitu manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan memiliki sikap positif terhadap
perkembangan sains, masyarakat serta berinisiatif dalam menanggapi isu di masyarakat yang
diakibatkan oleh dampak perkembangan pengetahuan dan teknologi. Model pembelajaran yang dapat
diterapkan sesuai dengan perkembangan teknologi adalah model pembelajaran Sains Teknologi
Masyarakat (STM).
Model pembelajaran STM dalam pendidikan di sekolah dasar diyakini sebagai model
pembelajaran yang tepat karena berusaha menjembatani materi di dalam kelas dengan situasi dunia
nyata di luar kelas yang menyangkut perkembangan teknologi dan situasi sosial kemasyarakatan
Lochhead dan Yager (1996, hlm. 30). Model tersebut juga menuntut siswa untuk berpikir kritis dan
bertindak ilmiah dalam menanggapi permasalahan di masyarakat serta dapat mengerti atau memahami
bagaimana sains, teknologi dan pemanfaatannya untuk pengambilan keputusan (Wenno, 2008 hlm.
114). Model pembelajaran STM dilandasi oleh teori konstruktivisme yang menekankan pada
pengembangan konsep dalam struktur kognitif secara mandiri oleh siswa. Model pembelajaran
tersebut menekankan agar siswa dapat berpikir, menilai, memecahkan masalah, dan mengambil
keputusan Lochhead dan Yager (1996 hlm. 5). Model pembelajaran STM menuntut agar peserta didik
diikutsertakan dalam penentuan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, cara mendapatkan informasi, dan
evaluasi pembelajaran. Prinsip model pembelajaran STM adalah pembahasan mengenai isu-isu dalam
masyarakat yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Pelaksanaannya model pembelajaran STM
ditujukan untuk melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah yang telah mereka identifikasi.
Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian dengan
menerapkan model pembelajaran STM untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran tersebut
terhadap kemampuan pemecahan pada siswa Sekolah Dasar kelas IV. Penerapan STM pada
pembelajaran tematik diharapkan dapat mengaitkan pemikiran siswa pada masalah dan pertanyaan
yang berkaitan dengan masalah kehidupan siswa sehingga siswa mampu memecahkan masalah yang
ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan model pembelajaran STM dalam pembelajaran
tematik ini penulis laksanaan dengan pendekatan one shot case study dengan judul ―Penerapan Model
Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) Dalam Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa
Sekolah Dasar (One Shot Case Study pada Pembelajaran Tema Cita-citaku di Kelas IV BSD Mathla‘ul
Khoeriyah Bandung)‖.
Model pembelajaran merupakana suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai
pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk
menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer,
kurikulum, dan lain-lain (Amri, 2013, hlm. 34). Model pembelajaran seharusnya mampu menciptakan
situasi lingkungan yang dapat membuat siswa paham dengan materi pelajaran. Pada tahun 1985
diperkenalkan sebuah model pembelajaran yang dapat menciptakan lingkungan belajar kondusif dan
bermakna yang disebut dengan STM (Poedjiadi, 2005, hlm. 185).
Model pembelajaran STM merupakan sebuah model yang mengaitkan antara sains tekhnologi
serta manfaatnya bagi masyarakat. Kurikulum pada STM memfokuskan pada isu-isu yang berasal dari
interaksi antara sains, teknologi, dan masyarakat di mana seorang atau sekelompok orang yang
mungkin tidak setuju pada satu aspek atau isu sebagai akibat dari sistem nilai berbeda (Amirshokoohi,
2016). Tujuan dari pembentukan model STM yaitu untuk membentuk individu yang contextualized,

616

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

mampu mengeksplor pengalaman untuk mengembangkan keterampilan seperti argumentasi, berpikir
kritis, penalaran dan pengambilan keputusan (Autieri, Amirshokoohi, & Kazempour, 2016). Selain
itu, siswa juga diharapkan memiliki literasi sains dan tekhnologi serta kepedulian terhadap masalah
masyarakat dan lingkungan. Seorang yang memiliki literasi sains dan tekhnologi, akan memiliki
kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sains, memiliki kreativitas
yang tinggi, dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan jenjang usianya.
Sedangkan pada aspek teknologi, seorang anak mampu menggunakan tekhnologi di era global
sekarang untuk mengembangkan kreativitasnya. Para ilmuan menjelaskan bahwa faktor utama dalam
memberikan kontribusi dan pengembangan sikap positif belajar dan mengajar sains adalah dengan
mengeksplorasi kemampuan siswa sesuai dengan pribadi siswa tersebut untuk menembangkan ide dan
isi dalam ilmu pengetahuan (Amirshokoohi, 2016).
Pola Pembelajaran Pada Model Sains Teknologi Masyarakat
Berdasarkan perbandingan di atas, menurut Yager (1992) ada empat tahapan dan strategi
dalam pola pembelajaran dengan memperhatikan pendekatan konstruktivisme yaitu:
1). Invitasi, pada tahap ini guru merangsang peserta didik untuk menyampaikan kejadian-kejadian
yang ditemui di masyarakat baik melalui media cetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan
topik yang akan dibahas; 2). Eksplorasi, kegiatan dimana peserta didik berupaya untuk mencari
jawaban atau menguji jawaban sementara yang telah dibuat untuk mencari data dari berbagai
sumber informasi; 3). Pengajuan penjelasan dan solusi, peserta didik mengkomunikasian gagasan
yang diperoleh dari informasi yang didapat untuk kemudian mendiskusikan solusi itu hingga
menentukan solusi yang benar-benar tepat; 4). Menentukan langkah, peserta didik dapat membuat
keputusan dengan mempertimbangkan penguasaan sains dan teknologi untuk penyelesaian
masalah baik sebagai pribadi ataupun sebagai anggota masyarakat
Sedangkan menurut Poedjiadi (2007, hlm. 126-128) menjelaskan tahapan pembelajaran pada
model STM sebagai berikut:
1.Pendahuluan. Pada tahap ini dikemukakan isu atau masalah di masyarakat.
2.Pembentukan konsep. Pada tahap ini guru bisa melakukan berbagai metode misalnya
demonstrasi, diskusi, atau bermain peran.
3.Aplikasi konsep. Pada tahap ini siswa melakukan analisis masalah hingga menemukan
penyelesaian masalah yang benar.
4.Pemantapan konsep. Pada tahap ini guru melakukan pelurusan terhadap miskonsepsi siswa.
5.Penilaian/evaluasi.

Gambar 1.1 Alur Tahapan Pembelajaran STM
Sedangkan menurut (Dass, 2005, hlm. 99) dalam penelitiannya menjelaskan langkah-langkah
dari model pembelajaran STM yaitu Invitation, Exploration, Proposing explanation and solution,
dan Taking action.
Dari berbagai penjelasan mengenai langkah-langkah model pembelajaran STM yang
dikemukakan oleh Yager, Pradeep, dan Poedjiadi maka dapat diambil kesimpulan bahwa langkahlangkah pembelajaran yang memiliki kesesuaian dari berbagai macam pendapat tersebut yaitu
pendahuluan (invitasi/inisiasi/apersepsi), eksplorasi (pembentukan/pengembangan konsep),
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aplikasi konsep (penyelesaian masalah&analisis isu), pemantapann konsep, dan diakhiri dengan
evaluasi/penilaian.
Penjelasan rinci mengenai langkah-langkah pembelajaran STM berdasarkan pendapat Yager,
Pradeep, dan Poedjiadi dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.Invitasi
Pada tahap ini dikemukakan isu-isu atau masalah yang ada dimasyarakat yang dapat
digali oleh siswa, tetapi bila guru tidak mendapatkan respon dari siswa dapat saja dikemukakan
oleh guru itu sendiri. Informasi ini bisa diambil dari media cetak atau media elektronik yang
sesuai dengan tema/topik kajian yang akan dibahas. Bisa juga informasi yang diangkat dari isuisu di lingkungan masyarakat yang menimbulkan pro dan kontra. Sehingga terjadi interaksi
antara guru dan siswa atau antara siswa dengan siswa yang lain.
2.Pembentukan Konsep (Eksplorasi)
Pada tahap ini Guru juga dapat melakukan eksplorasi terhadap siswa dengan pemberian
tugas untuk melakukan kegiatan dilapangan atau diluar kelas secara berkelompok dengan
tujuan mengairkan antara konsep-konsep atau teori yang dibahas dikelas dengan keadaan nyata
yang ada di lapangan. Juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan isuisu atau informasi pada materi pelajaran untuk kemudian diidentifikasi oleh siswa.
Selanjutnya siswa melakukan analisis sehingga setidaknya siswa bisa mengemukakan
hipotesis awal, mendesain penjelasan dan mengajukan pemecahan masalah pada tahap
selanjutnya.
Proses pembentukan konsep dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode.
Misalnya pendekatan keterampilan proses, pendekatan sejarah, pendekatan kecakapan hidup,
metode demonstrasi, eksperimen di laboratorium, diskusi kelompok, bermain peran, dan lainlain.
Pada akhir pembentukan konsep diharapkan siswa telah dapat memahami apakah analisis
terhadap isu-isu atau penyelesaian masalah yang dikemukakan di awal pembelajaran telah
menggunakan konsep-konsep yang diikuti para ilmuwan. Dengan demikian siswa yang
memiliki prakonsepsi yang berbeda dengan konsep para ilmuwan, seringkali merasa bahwa
konsep yang dimiliki sebelumnya ternyata tidak dapat atau kurang tepat untuk menyelesaikan
masalah yang ia hadapi. Siswa dapat mengalami konflik kognitif lebih dahulu apabila konsep
yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dirasakan kurang benar.
Dalam hubungan sosial, seseorang dapat pula mengalami konflik kognitif apabila
pandangan atau penyelesaian masalah yang telah direncanakan tidak sesuai dengan pandangan
orang lain atau kebanyakan orang. Namun setelah berdiskusi, mendengar pendapat orang lain
dengan alasan-alasan yang dapat diterima, ia kemudian menyadari dan mengambil keputusan
bahwa pandangannya perlu diubah dalam menghadapi persoalan tertentu. Melalui diskusi
kelompok atau bermain peran, keputusan seseorang setelah mengalami konflik kognitif dapat
mereformasi atau merekonstruksi pengetahuan dan pandangan sebelumnya. Inilah kegunaan
dari metode yang menggunakan interaksi antar individu atau interaksi sosial.
Pada saat kegiatan pembentukan konsep dan pengembangan konsep dengan berbagai
aktivitas tadi, ada kemungkinan berangsur-angsur siswa menyadari bahwa konsep yang
dimiliki sebelumnya kurang tepat. Perubahan konsepsi ini dapat terjadi juga setelah seseorang
berdialog dengan diri sendiri seusai pembelajaran di sekolah, misalnya pada waktu belajar
dirumah. Pada akhir Tahap 2 diharapkan melalui konstruksi dan rekonstruksi siswa
menemukan konsep-konsep yang benar atau merupakan konsep-konsep para ilmuwan.
3.Aplikasi Konsep
Selanjutnya berbekal pemahaman konsep yang benar siswa melakukan analisis isu atau
penyelesaian masalah yang disebut aplikasi dalam konsep dalam kehidupan. Adapun konsepkonsep yang telah dipahami siswa bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Sebagai contoh siswa memahami konsep proses kebakaran, mereka mampu melakukan
tindakan apabila terjadi kebakaran. Kebakaran kompor untuk memasak misalnya, dapat segera
dipadamkan dengan menutupnya dengan menggunakan karung atau selimut yang dibasahi air.
Tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah kontak atau hubungan antara udara dan api.
Kebakaran juga dapat terjadi akibat adanya hubungan arus pendek pada listrik dirumah. Listrik
adalah sebuah produk teknologi yang memberikan manfaat bagi manusia, namun dapat
mendatangkan bahaya apabila pengoperasiannya tidak dikendalikan dengan benar. \
Hubungan arus pendek dapat menimbulkan percikan bunga api listrik sehingga dapat
menimbulkan kebakaran. Untuk menghindari dan mencegahnya, kabel listrik harus sering
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diperiksa keadaannya. Dengan memahami konsep terjadinya kebakaran siswa akan lebih peduli
terhadap produk teknologi yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
4. Pemantapan Konsep
Selama proses pembentukan konsep, penyelesaian masalah dan atau analisis isu yang
terjadi pada tahap 2 dan 3 guru perlu meluruskan kalau-kalau ada miskonsepsi selama kegiatan
belajar berlangsung. Kegiatan ini dinamakan dengan Pemantapan Konsep.
Apabila selama proses pembentukan konsep tidak tampak ada miskonsepsi yang terjadi
pada siswa, demikian pula setelah akhir analisis isu dan penyelesaian masalah, guru tetap perlu
melakukan pemantapan konsep. Melalui penekanan pada konsep-konsep kunci yang penting
diketahui dalam bahan kajian tertentu. Mengapa demikian? Sangat mungkin terjadi siswa
mengalami miskonsepsi tetapi tidak terdeteksi oleh guru.
Hal ini lebih berbahaya daripada prakonsepsi yang diperoleh diluar kelas sebelum
dilakukan pembelajaran formal di sekolah. Miskonsepsi yang terjadi setelah pembelajaran
diajarkan biasaya lebih terpateri pada kognisi siswa karena dianggap disetujui oleh guru, dan
akan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah lain yang dihadapi dikemudian hari.
Atas dasar inilah disarankan agar guru tetap mewaspadai pandangan-pandangan siswa pada
saat dilakukan diskusi kelas.
5.Evaluasi/penilaian
Guru bisa memberikan tes tulis ataupun pertanyaan lisan untuk melihat penguasaan
konsep atau keberhasilan proses pembelajaran pada materi yang dikaji. Bisa juga melalui
presentasi, dimana siswa diberikan kesempatan untuk menyimpulkan seluruh kegiatan yang
telah dilakukan di depan kelas.Penerapan model pembelajaran STM menurut Poedjiadi (2007,
hlm. 131) dapat mengembangkan keterampilan kognitif, keterampilan afektif, dan keterampilan
psikomotor.
Yager (1992, hlm. 6) menjelaskan ada enam ranah yang terlibat dalam model
pembelajaran STM yang dirinci sebagai berikut:
1. Konsep, fakta, generalisasi, diambil dari bidang ilmu tertentu dan merupakan kekhasan
dari masing-masing bidang ilmu.
2. Proses diartikan dengan bagaimana cara memperoleh konsep dalam bidang ilmu tertentu.
Kalangan filsafat menyebutnya dengan istilah epistimologi ilmu.
3. Kreativitas mencakup 5 prilaku individu, yakni:
a. Kelancaran. Prilaku ini merupakan kemampuan seseorang dalam menunjukan banyak
ide untuk menyelesaikan masalahnya.
b. Fleksibilitas. Seorang kreatif yang fleksibel mampu menghasilkan berbagai macam ide
diluar ide yang dipikirkan orang lain.
c. Originalitas. Seseorang yang memiliki originalitas dalam mencobakan suatu ide
memiliki kekhasan yang berbeda dibandingkan dengan individu lain.
d. Elaborasi. Orang yang memiliki kemampuan elaborasi mampu menerapkan ide-ide
secara rinci.
e. Sensitivitas. Kemampuan kreatif yang terakhir ini adalah peka terhadap masalah atau
situasi yang ada di lingkungannya.
4. Aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi ini merupakan “far transfer of
learning”. Kemampuan seseorang untuk melakukan transfer belajar adalah apabila ia
dapat menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari kedalam situasi lain, dan konsep
yang telah dipelajari itu merupakan konsep prasyarat. Kemampuan ―far transfer of
learning” atau kemampuan mentransfer belajar diluar sekolah merupakan kemampuan
seseorang mentransfer hasil belajar yang diperoleh di sekolah kedalam situasi di
masyarakat yang bersifat sangat kompleks.
5. Sikap, yang dalam hal ini mencakup menyadari kebesaran Tuhan, menghargai hasil
penemuan para ilmuan dan penemu produk teknologi, juga menyadari adanya dampak
negatif produk teknologi, peduli terhadap masyarakat yang kurang beruntung, dan
memelihara kelestarian lingkungan. Menyadari adanya Tuhan justru menyadari para
ilmuwan tentang keterbatasan yang mereka miliki. Dengan demikian apabila seseorang
belum berhasil dengan usaha yang dilakukannya, maka ia tidak akan mudah putus asa.
Dengan penuh kesabaran dan ketekunan ia akan melanjutkan usahanya hingga apa yang ia
harapkan dapat terlaksana.
6. Cenderung untuk ikut melaksanakan tindakan nyata apabila terjadi sesuatu di
lingkungannya yang memerlukan peran sertanya.
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Poedjiadi (2007) menjelaskan mengapa model pembelaran STM ini perlu
dikembangkan di Indonesia dengan merujuk kepada enam ranah yang diungkapkan Yager
(1992) di atas:
1. Dengan mengembangkan keterampilan kognitif termasuk berpikir tingkat tinggi,
masyarakat Indonesia diharapkan dapt bersaing di tingat Internasional secara positif karena
memiliki etos kerja yang tinggi dan dibiasakan berpikir kritis. Dengan demikian apabila ia
terjuan di dunia usaha, tidak selalu ingin dilindungi karena dengan adanya perdagangan
bebas dimasa mendatang diperlukan keberanian dan kemampuan bersaing tanpa proteksi
berlebihan.
2. Dengan melatih keterampilan proses siswa diharapak siswa terbiasa selalu merancang
proses-proses yang perlu dilakukan untuk mencapai produk-produk ilimiah. Dalam
kehidupan sehari-hari maka ia akan selalu merencanakan langkah-langkah yang akan
dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan berdaya guna dan berhasil guna.
3. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari membuat siswa merasa bahwa belajar disekolah
memberikan manfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. Hal ini dapat berdampak kepada
siswa untuk melakukan belajar sepanjang hayat. Seseorang yang dapat merasa berperan
serta dalam menyelesaikan berbagai macam masalah lingkungan, apalagi kalau ia merasa
diakui oleh masyarakat akan membuat siswa ingin belajar lebih lanjut bahkan sepanjang
hayat agar hasil belajar akan bermanfaat untuk dirinya maupun bagi orang lain yaitu
masyarakat.
4. Sikap yang antara lain mencakup menyadari kebesaran Tuhan sebagai pencipta alam dan
semua makhluknya menyebabkan ia lebih mensyukuri keadaannya dan berniat berbuat
sebaik mungkin selama ia masih hidup. Tidak bersifat egois dan berseda menolong orang
yang membutuhkan bantuannya.
5. Siswa yang telah melaksanakan model pembelajaran STM diharapkan lebih menyadari
manfaat yang telah dipelajarinya bagi lingkungannya. Oleh karenanya apabila terjadi
permasalahan dilingkungannya ia akan berperan serta secara aktif untuk menyelesaikan
masalah itu.
6.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan metode One Shot Case Study. Menurut
Sugyono (hlm. 109-110, 2017), one shot case study merupakan salah satu jenis penelitian preexperimental design. Bentuk pre-experimental design ada beberapa macam antara lain one shot case
study, one-group pretest-posttest design, dan intact-group comparison. Desain ini belum merupakan
eksperimen sungguh-sungguh. Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap
terbentuknya variabel dependen.
Dalam penelitian ini, tidak ada kelompok kontrol dan siswa diberi perlakuan khusus atau
pengajaran selama beberapa waktu (tanda X). Subjek dalam penelitian ini akan mendapatkan perlakuan
(treatment) yaitu penerapan model pembelajaran STM. Kemudian di akhir pembelajaran, siswa diberi tes
yang terkait dengan perlakuan/pengajaran yang diberikan (tanda T).
Subjek
1 Kelompok

Treatment
X

Test
T

Keterangan :
X : Treatment atau perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran STM.
T : Test setelah diberikan perlakuan (treatment).
(Rahmat, 2015)
Penelitian dilaksanakan di SD Mathla‘ul Khoeriyah Bandung yang terletak di Jl. Tamansari Bawah
No. 60. Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan
pada hasil wawancara dengan guru bahwa kurangnya kemampuan pemecahan masalah pada siswa.
Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran. Maka dari itu, harus ada alat ukur yang
baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. ―Instrumen adalah alat bantu
yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut
menjadi sistematis dan dipermudah olehnya‖. (Arikunto, 2010). Instrumen penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu post test. Tes dapat diartikan sebagai sejumlah pernyataan yang harus diberikan
tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu
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dari orang yang dikenai tes (Widoyoko, 2012). Respons peserta tes terhadap sejumlah pertanyaan maupun
pernyataan menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu. Tes digunakan untuk mengukur hasil
belajar yang bersifat SoftSkills. Penelitian ini memberikan tes tertulis kepada siswa dalam upaya
mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah.
Pada saat mengumpulkan data, peneliti membutuhkan teknik pengumpulan data yang dapat
membantu peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu tes berupa soal essai. Tes tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan
pemecahan masalah yang dimiliki oleh siswa. Tes yang diberikan kepada siswa berupa post test yang
diberikan di akhir pembelajaran.
Post test adalah tes yang diberikan kepada siswa setelah mendapatkan materi pada pembelajaran
tema cita-citaku yang diterapkan dengan model Sains Teknologi Masyarakat di kelas IV. Hasil dari post
test ini yang digunakan untuk mengetahui hasil penerapan STM terhadap kemampuan pemecahan
masalah siswa kelas IV B SD Mathla‘ul Khoeriyah.
Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga data yang dihasilkan
berupa data kuantitatif yang dihitung menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan SPSS 22.
Instrumen yang digunakan pada saat penelitian harus diuji terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat
kevalidan dan reliabilitasnya.
Setelah data diperoleh dari hasil penelitian, maka data tersebut diolah secara statistik. Tahap
pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data menggunakan pretest dan posttest. Setelah
data pretest dan posttest terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
1) Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi pada data populasi
(Winarsunu, 2012 hlm. 88). Pada penelitian one shot case study ini peneliti menggunakan uji normalitas
Shapiro-Wilk dengan bantuan SPSS 22. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai signifikansi hasil SPSS
lebih besar dari taraf signifikan 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi hasil SPSS
lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.
1. Uji One Sampel t-test
Apabila uji normalitas sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu uji hipotesis untuk
mengetahui pengaruh model Sains Teknologi Masyarakat yang diterapkan oleh peneliti terhadap
kemampuan pemecahan masalah siswa kelas empat. Apabila desain yang digunakan yaitu one shot case
study design dengan kriteria sebagai berikut.
Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran STM terhadap kemampuan
pemecahan masalah, maka :
Jika nilai asymp (2-tailed) > α = 0,01 maka Ho diterima
Jika nilai asymp (2-tailed) < α = 0,01 maka Ho ditolak
dengan hipotesis sebagai berikut:
Ho = Rata-rata nilai siswa pada kemampuan pemecahan masalah siswa kelas IV B di SD Mathlaul
Khairiyah minimal 70.
H1 = Rata-rata nilai siswa pada kemampuan pemecahan masalah siswa kelas IV B di SD Mathlaul
Khairiyah diatas 70.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Uji Hipotesis
Pada penelitian one shot case study ini peneliti menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk (karena
jumlah data kurang dari 50) dengan bantuan SPSS 22. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai signifikansi
hasil SPSS lebih besar dari taraf signifikan 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi
hasil SPSS lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Adapun hasil dari
uji normalitas post-test adalah sebagai berikut:
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
df
Sig.
Nilai akhir
.126
27 .200*
*. This is a lower bound of the true significance.

Shapiro-Wilk
Statistic
df
.976
27

Sig.
.756

a. Lilliefors Significance Correction
Tabel 4.2. Uji Normalitas Nilai Akhir Siswa
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Dari tabel 4.2. diperoleh hasil uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan nilai signifikasi
kelas eksperimen sebesar 0,756. Karena nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi (α) 0,05, maka
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
Pengujian Hipotesis
Apabila uji normalitas sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu uji hipotesis untuk
mengetahui efektif atau tidaknya model Sains Teknologi Masyarakat yang diterapkan oleh peneliti
terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas empat, dengan menggunakan hasil uji One Sample
t-test sebagai berikut;
One-Sample Statistics
N
Mean
Std. Deviation Std. Error Mean
Nilai Akhir
27
46.41
15.090
2.904

One-Sample Test
Test Value = 72

T
Nilai
Akhir

-8.813

df
26

Sig. (2-tailed)
.000

Mean
Difference
-25.593

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
-31.56

-19.62

Tabel 4.3. Uji t Nilai Akhir Siswa
Berdasarkan hasil data output pertama, dapat dianalisis bahwa banyaknya data sebanyak 27 siswa
menghasilkan rata-rata nilai siswa yaitu 46,41, sedangkan pada hasil data output kedua ditampilkan Test
Value = 72 dengan nilai thitung = -8,813; nilai Asymp.(2-tailed) = 0,007. Adapun kriteria pengujian
hipotesis adalah: jika nilai Asymp.(2-tailed)> α maka H0 diterima. Karena nilai Asymp.(2-tailed) = 0,000
< α = 0,05 atau 5% maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya nilai rata-rata siswa kurang dari KKM
Pembelajaran Tematik kelas 4 yaitu 72, berarti model pembelajaran STM kurang efektif terhadap hasil
kemampuan pemecahan masalah siswa kelas IV SD Mahla‘ul Khoeriyah, Bandung.
Pembahasan
Proses Pembelajaran
Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas eksperimen dengan menerapkan model pembelajaran
STM, melewati beberapa tahap diantaranya:
Tahap invitasi yang terdiri dari;
1) Guru menanyakan cita-cita atau pekerjaan yang ada di sekitar siswa dan cita-cita siswa. Pada kegiatan ini,
siswa terlihat antusias menyampaikan jawabannya, ada yang bercita-cita ingin menjadi dokter, tentara
bahkan arsitek.
2) Guru menunjukkan gambar terkait cita-cita. Guru merangsang pemahaman siswa dengan menunjukkan
gambar tentang beberapa cita-cita yang telah disebutkan oleh siswa. Guru mengaitkannya dengan materi
pembelajaran dengan cara mengaitkan antara gambar dengan permasalahan yang dihadapi oleh jenis
pekerjaan tersebut. Misalnya; seorang perawat sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan
penyakit yang diderita oleh pasien, teknologi yang digunakan adalah suntik. Perawat tidak bisa kerja
sendiri dan harus dibantu oleh dokter menggunakan teknologi yaitu stetoskop. Dalam penyebutan kedua
teknologi ini, beberapa siswa mengalami kesulitan bahkan ada yang salah menyebutnya. Contoh; suntik
mereka sebut suntikan, stetoskop mereka sebut sterofoam. Oleh karena itu, gurupun membetulkan
jawaban mereka agar tidak terjadi miskonsepsi lebih lanjut.
3) Guru memberi kesempatan pada siswa untuk membaca teks bacaan " Bekerjasama Memadamkan
Kebakaran Hutan". Kemudian guru meminta siswa untuk mencari apa gagasan utama dalam teks bacaan
yang dibagikan. Namun, guru mengalami kendala karena ternyata siswa masih belum paham mengenai
gagasan utama dan materi lainnya yang terkait dengan tema 7. Padahal saat penelitian berlangsung,
mereka sudah sampai pada tema 9. Seharusnya jika sudah melewati tema 7, mereka sudah paham tentang
gagasan utama, cara membuat pertanyaan, bentuk kerjasama antar pekerjaan dan apa saja teknologi yang
digunakan. Oleh karena itu, karena menurut guru pemahaman konsep harus diterapkan sejak awal, maka
guru menjelaskan lagi kepada siswa tentang pengertian gagasan utama, bagaimana cara membuat
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3)

1)

2)
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pertanyaan dan kaitannya dengan kerjasama antar pekerjaan dalam menggunakan teknologi. Oleh karena
itu, waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk melanjutkan pada tahap STM selanjutnya justru
banyak tersita pada tahap ini.
Tahap Eksplorasi, meliputi;
Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok yang terdiri dari 4 anak. Pada saat ini
guru mengalami kendala, yakni mereka belum terbiasa menggunakan pembelajaran dengan diskusi
kelompok. Jadi ketika guru menentukan kelompok dengan cara berhitung, mereka masih bingung dengan
cara pembagian kelompoknya bahkan ada yang lupa dia kelompok berapa. Akhirnya, guru meminta siswa
untuk mengulanginnya lagi.
Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok, siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya dan
mengerjakan LKS 1 tentang kemampuan pemecahan masalah berkaitan dengan tugas astronot. Ketika
sudah duduk dengan kelompok masing-masing, beberapa kelompok belum mengetahui jenis pekerjaan
yang dapat diajak bekerja sama dengan astronot. Guru kemudian mengajukan pertanyan tersebut ke depan
kelas, dan ada salah satu siswa yang menjawab ‗‘professor‘‘, barulah kelompok lain paham jika astronot
harus bekerja sama dengan professor untuk menjalankan tugasnya.
Setelah Guru memberikan pendampingan selama pembelajaran dan menyuruh mereka membaca secara
detail baru mereka paham akan gagasan utama dan tugas astronot, sedangkan untuk tugas dan teknologi
apa yang digunakan astronot untuk keluar angkasa. Beberapa siswa ada yang masih bingung menyebut
pesawat atau pesawat luar angkasa.
Setelah selesai mengerjakan LKS 1, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil
diskusi. Hal ini hanya dilakukan pada dua kelompok yang jawabannya hampir mendekati benar. Namun,
belum sempat guru memberikan umpan balik pada pekerjaan mereka, waktu istirahat telah tiba dan guru
menyuruh siswa untuk istirahat terlebih dulu.
Tahap Aplikasi Konsep, terdiri dari;
Setelah beristirahat, guru mengingatkan kembali pada siswa tentang apa tugas astronot, astronot harus
bekerja sama dengan siapa, teknologi apa yang digunakan dan tujuannya untuk apa. Setelah mereka
paham, guru membagikan LKS 2 serta alat dan bahan yang akan digunakan. LKS 2 ini merupakan bentuk
aplikasi konsep yang mereka dapatkan dari LKS 1 tentang teknologi roket atau pesawat luar angkasa.
Guru meminta setiap kelompok untuk memperhatikan petunjuk dari guru.Kemudian guru
mendemonstrasikan cara kerja roket di depan kelas.
Guru mendampingi siswa selama kegiatan berlangsung. Beberapa kelompok ada yang kesulitan ketika
melakukan proses penempelan, sehingga guru harus bergantian memeriksa satu persatu pekerjaan siswa.
Pada saat pembuatan roket sedrhana ini membutuhkan watu yang cukup lama, selai itu
menerbangkannyapun membutuhkan ruangan yang luas. Sedangkan ruang kelas cukup sempit dengan
jumlah siswa sebanyak 27 siswa. Akhirnya guru mengajak siswa ke luar kelas, pada saat diluar kelas
mereka susah diatur karena terburu-buru ingin menerbangkan roketnya, sehingga ada kelompok yang
balonnya hilang sebelum roket diterbangkan, ada yang selotipnya lepas dan lain-lain. Namun, setelah
dikondisikan, akhirnya siswa mampu menerbangkannya bersama.
Tahap Pemantapan Konsep, meliputi;
Guru memberikan pemantapan konsep pada siswa agar tidak terjadi miskonsepsi selama pembelajaran
dengan menggunakan video pembelajaran. Video pembelajaran tersebut berjudul "Doni dan Carlo Pergi
ke Bulan Menolong Astronot - Cerita Anak Kreatif - Carlo Adventure". Pada video tersebut, guru ingin
menunjukkan pada siswa tentang tugas astronot dan dengan siapa dia bekerja sama. Ternyata dari video
tersebut dapat menjelaskan bahwa jawaban mereka pada LKS 1 benar, bahwa astronot bekerja sama
dengan professor untuk menerbangkan pesawat luar angkasa. Guru juga menekankan bahwa professor
disini artinya bisa juga seorang ilmuwan yang ahli tentang pembuatan pesawat luar angkasa.
Guru memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan lanjutan terkait LKS 1 dan LKS 2.
Karena terbatas oleh waktu, pada tahapan ini guru tidak menerapkannya. Setelah pemutaran video guru
meminta siswa untuk mempersiapkan alat tulis mereka untuk mengerjakan Lembar Evaluasi.
Tahap Evaluasi, diantaranya;
Guru meminta siswa untuk mengerjakan Lembar evaluasi atau tes akhir pada siswa untuk mengerjakan
soal uraian sebanyak 5 soal yang berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah seorang polisi dalam
menyelesaikan tawuran antar SMA.
Ketika menyuruh siswa untuk mengerjakan secara individu, banyak diantara siswa yang kesulitan
mengerjakannya. Mereka mengaku bahwa sebelumnya belum pernah mendapatkan materi dan jenis soal
pemecahan maslah seperti ini dari guru kelasnya. Tak sedikit dari siswa yang lupa akan maksud dari
gagasan utama, beberapa faktor yang mempengaruhi slah satunnya adalah mereka setelaha selesai
melakukkan aktivitas di luar jadi luapa dengan apa yang disampaikan guru pada materi sebelumnya.

623

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Seminar Nasional Pendidikan
Strategi Pengembangan Pendidikan di Era Disrupsi
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Namun dalam hal ini, guru bersifat obyektif. Guru membiarkan mereka untuk mencari tahu sendiri apa
yang dimaksud gagasan utama. Terkait dengan kemampuan pemecahan masalah pada indikator menguji
kebenaran, mereka masih bingung cara menjawabnya. Dalam hal ini, guru memberikan stimulus jawaban
pada siswa karaena selama proses pembelajaran berlangsung guru terlewat menyampaikan tahap
permaslahan yang ini. Akibat terlalu focus pada tahap pengaplikasian konsep STM.
3) Guru meminta siswa untuk mengumpulkan jawaban dan menutup pelajaran.
Berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya menunjukkan bahwa
kemampuan pemecahan masalah setiap siswa berbeda-beda. Garreth (1986) menyatakan metode
pemecahan masalah seseorang tidak hanya bergantung pada tingkat kecerdasan seseorang, namun juga
dipengaruhi oleh perbedaan pengalaman pribadi dan situasi masalah masing masing orang. Kemampuan
pemecahan masalah juga dapat memberikan pengalaman baru pada peserta didik.
Hal yang sama ditunjukkan ketika guru memberikan soal kemampuan pemecahan masalah, sebagian
besar siswa merasa bingung (kesulitan) ketika mengerjakan soal yang diberikan. Karena mereka belum
terbiasa mengerjakan soal pemecahan masalah yang menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi
(High Order Thinking Skill/HOTS). Oleh karena itu selama kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti
telah berupaya untuk memberikan perlakuan kepada siswa dengan menggunakan model pembelajaran
STM.
Model pembelajaran STM dilandasi oleh teori konstruktivisme yang menekankan pada
pengembangan konsep dalam struktur kognitif secara mandiri oleh siswa. Model pembelajaran tersebut
menekankan agar siswa dapat berpikir, menilai, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan John
Lochhead dan Robert E. Yager (1996 hlm. 5). Model pembelajaran STM menuntut agar peserta didik
diikutsertakan dalam penentuan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, cara mendapatkan informasi, dan
evaluasi pembelajaran. Prinsip model pembelajaran STM adalah pembahasan mengenai isu-isu dalam
masyarakat yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Pelaksanaannya model pembelajaran STM
ditujukan untuk melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah yang telah mereka identifikasi.
Penerapan model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat dilakukan dengan cara mengaitkan
permasalahan yang akan dipecahkan dengan pengalaman yang pernah dialami atau diketahui siswa
dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan tema cita-citaku. Selama pembelajaran, peneliti
melakukan tanya jawab dengan siswa dan meminta mereka berdiskusi mengerjakan LKS tentang
keterampilan pemecahan masalah. Hal ini dilakukan untuk membiasakan siswa dalam memecahkan
permasalahan yang dihadapi. Ketika siswa mengerjakan LKS, respon mereka terlihat antusias dan aktif,
meskipun terkadang diantara mereka masih ada yang kesulitan dalam memecahkan masalah namun
peneliti selalu memberikan motivasi bagi mereka agar mampu mengerjakan soal tersebut dengan baik dan
benar.
Oleh karena itu, Dwipayana (2017) menyebutkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa
dapat dilatih dengan menggunakan model pembelajaran STM. Karena model pembelajaran ini
memberikan kesempatan peserta didik dalam menguasai setiap materi secara sistematik dengan
mengkontruksi sendiri pengetahuan yang mereka dapatkan, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif
model pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan materi dan keterampilan pemecahan masalah.
Selain itu Model pembelajaran STM membantu siswa menggali isu-isu di masyarakat yang disesuaikan
dengan kemajuan IPTEK yang dapat membuat siswa berfikir secara komprehensif dan kritis dalam
menemukan solusi dan ide dalam memecahkan masalah.
Berdasarkan beberapa landasan teori di atas, model pembelajaran STM sebenarnya dapat digunakan
oleh semua siswa sehingga perolehan hasil keterampilan pemecahan masalah siswa mencapai kriteria
keberhasilan yang maksimal. Hal ini disebabkan karena pada pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran STM, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, senantiasa dilatih untuk memecahkan
masalah yang berkaitan dengan kehidupan dan teknologi di sekitarnya. Selain itu, sintaks model
pembelajaran STM juga memiliki keterkaitan dengan keterampilan pemecahan masalah sehingga
memudahkan siswa untuk memecahkan masalah yang muncul dilingkungan masyarakat.
Namun, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa kelas IV
menggunakan model pembelajaran STM diperoleh rata-rata nilai siswa yaitu 46,41. Artinya nilai rata-rata
siswa kurang dari KKM Pembelajaran Tematik kelas 4 yaitu 72. Hal ini menunjukkan bahwa model
pembelajaran STM kurang efektif terhadap hasil kemampuan pemecahan masalah siswa kelas IV SD
Mahla‘ul Khoeriyah, Bandung.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut; Model Pembelajaran STM kurang efektif diterapkan dalam kemampuan
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pemecahan masalah siswa sekolah dasar, khususnya bagi siswa kelas IV B SD Mathla‘ul Khoeriyah. Hal
ini dibuktikan dengan rata-rata nilai siswa yaitu 46,41. Artinya nilai rata-rata siswa kurang dari KKM
Pembelajaran Tematik kelas IV yaitu 72. Beberapa kendala menjadi penyebab keterbatasan dalam
penelitian ini diantaranya terbatasnya waktu untuk menerapkan proses model pembelajaran STM
sehingga peneliti tidak dapat semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi dan menerapkan tiap
langkah pembelajaran model STM ini.
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