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PENGANTAR 

 

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Esa atas perkenan-Nya kegiatan “Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016” 

ini dapat dipersiapkan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana.  

Seminar ini diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana 

Universitas Negeri Malang, bertujuan untuk mewadahi publikasi karya-karya ilmiah 

khususnya terkait dengan profesional pendidik dalam bidang pendidikan dasar. Tema 

dalam kegiatan ini adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi 

Daya Saing Regional (ASEAN)” dengan sub tema berikut. (i) Kurikulum dan 

Pembelajaran Pendidikan Dasar, (ii) Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran, (iii) 

Pendidikan Karakter pada Pendidikan Dasar, (iv) Profesionalisme Pendidik pada 

Pendidikan Dasar, (v) Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pendidikan Dasar. 

Artikel ilmiah yang telah dipresentasikan pada seminar ini dicetak dalam sebuah 

prosiding, disunting oleh para penyunting ahli di bidang pendidikan dasar.  

Pembicara Utama dalam seminar ini adalah : 

1. Mark Heyward, Ph.D. 

2. Prof. Dr. I Nyoman Sudana Degeng, M.Pd. 

3. Prof. Dr. Cholis Sa’dijah, M.Pd., M.A. 

4. Prof. Dr. Sa’dun Akbar, M.Pd. 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh peserta dan pemakalah yang 

telah mengirim dan mempresentasikan artikel mereka pada kegiatan seminar, tim 

reviewer, para dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana 

Universitas Negeri Malang, dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya 

kegiatan ini sehingga berjalan lancar. Prosiding ini semoga dapat memberikan inspirasi 

dan bermanfaat bagi para pembaca. 

 

 

 

 

 Malang, Agustus 2016 

 

 

 

Panitia 
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THE CHALLENGE OF ELEMENTARY MATHEMATICS 

TEACHERS IN DEALING WITH VARIOUS CURRICULUM 

CHANGES  

(A THEORETICAL REVIEW) 
 

 Edy Bambang Irawan 
Universitas Negeri Malang 

ib_ide@yahoo.co.id 

 
Abstract 

As usually in the world of mathematics education, that in a certain period of time 

has always done the mathematics curriculum changes. Changes in the mathematics 

curriculum is always an impact on changing attitudes of elementary mathematics 

teachers. Curriculum change is expected to lead to better learning changes. 

However, not all teachers are always ready to face changes in the school curriculum. 

Changes in attitudes of teachers in adapting curriculum change can be a challenge 

that always need to be addressed.These challenges can be seen from internal factors 

and external factors of the teachers. In this case, the internal factor is composed of 

two things, namely teachers as adult and developmental aspects. Teachers as adult 

humans have certain characteristics in the face of change. In term of development 

aspect, at a certain level of development, a teacher would be difficult to make 

changes. At this level the teacher will be faced with a challenge to put yourself at a 

higher level of development, so as to accept the changes in the process of 

mathematics teaching. In term of external factors, the main challenge teachers in 

implementing curriculum change is the provision of learning facilities. Learning 

facilities may be available materials in the classroom and teacher-designed learning 

programs. Curriculum implementation requires learning facilities. In the field of 

mathematics, learning facilities are expected to support the implementation of 

student learning activities focusing on collaborative learning, problem based 

learning, discovery learning, and practice developing thinking skills. 

Keywords: changes in the elementary mathematics curriculum, teacher 

development   level, learning mathematics. 

 

Peningkatan mutu pendidikan senantiasa diupayakan terus menerus dalam rangka 

membentuk manusia Indonesia yang berkualitas. Salah satu upaya pemerintah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan tersebut adalah senantiasa dilakukan perbaikan 

kurikulum sekolah. Dalam upaya perbaikan kurikulum sekolah, lazimnya terdapat dua 

aspek perbaikan, yaitu aspek isi dan aspek proses. Aspek isi tertuang dalam standar isi 

kurikulum yang memuat standar kompetensi tentang isi kurikulum. Aspek proses 

mencakup kemampuan pemecahan masalah, bernalar, menunjukkan fenomena, 

mengkomunikasikan gagasan, menyajikan ide, mengaitkan antar konsep matematika 

maupun antara konsep matematika dan kehidupan sehari-hari. 

Dalam setiap perbaikan kurikulum sekolah, ada kecenderungan muncul sikap 

skeptis para guru untuk bisa melaksanakan secara baik proses pembelajaran sesuai yang 

diharapkan. Sikap skeptis pada perbaikan kurikulum seringkali muncul, karena adanya 

perubahan cukup mendasar pada kurikulum baru dibandingkan kurikulum sebelumnya. 

Adanya perbaikan kurikulum seharusnya tidak menimbulkan sikap skeptis para guru. 

Bahkan sebaiknya dapat menjadi tantangan guru untuk melakukan perbaikan-perbaikan. 

Tantangan guru untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran mencakup banyak 

aspek, antara lain, aspek perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. 
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Pada makalah ini, akan ditinjau tantangan guru dari dua faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud terdiri dari dua hal, yaitu 

guru sebagai manusia dewasa dan aspek perkembangan. Ditinjau dari faktor eksternal, 

tantangan utama para guru dalam menghadapi perubahan kurikulum pendidikan dasar 

adalah fasilitas belajar yang mendukung terciptanya program pembelajaran dengan 

melibatkan aktivitas siswa.   

PEMBAHASAN  

Tinjauan Singkat Prinsip-prinsip Utama Teori Belajar 

Penerapan kurikulum sekolah tidak terlepas dari prinsip-prinsip utama teori 

belajar. Apabila ditinjau perkembangan teori belajar, terdapat tiga prinsip utama teori 

belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme dan konstruktivisme (Nieveen & Gustafson, 

1999, h. 163-164). Pada aliran behaviorisme, belajar direperesentasikan dengan 

perubahan tingkah laku yang dapat diukur. Perubahan tingkah laku terseut dipandang 

sebagai hasil yang diperoleh dari bentuk hubungan antara stimulus dan respon.  Dalam 

prinsip kognitivisme, belajar direpresentasikan dengan perubahan tingkah laku yang 

dapat diukur, siswa yang melakukan proses belajar akan mengalamai proses mental 

internal. Proses dan representasi mental yang terjadi pada individu dalam belajar dapat 

diamati secara tidak langsung. Aktivitas belajar siswa menurut pandangan kognitivisme 

ini dapat berbetuk analisis suatu tugas yang diberikan guru. 

Pengertian belajar menurut aliran konstruktivisme dapat dipandang dalam dua 

jenis, yaitu konstruktivisme kognitif dan kontruktivisme sosiokultural (Nieveen & 

Gustafson, 1999, h. 165). Pada konstruktivisme kognitif, belajar dipandang dari 

perspektif individu yang unik. Dalam hal ini belajar merupakan proses reorganisasi 

berpikir aktif terhadap pengetahuan. Pada konstruktivisme sosiokultural, belajar 

dipandang dari perspektif individu dalam kelompok. Dalam hal ini, belajar merupakan 

penyesuaian (akulturasi) dalam kelompok/ masyarakat. Kedua jenis konstruktivisme 

tersebut memandang bahwa belajar merupakan konstruksi pengetahuan secara individu 

dan tidak ada kebenaran yang berasal dari luar. Aktivitas belajar siswa menurut 

pandangan konstruktivisme dapat melalui pembelajaran kolaboratif, belajar berdasarkan 

masalah, belajar penemuan dan berlatih mengembangkan kemampuan berpikir (Duffy 

& Cunningham, dalam Nieveen & Gustafson, 1999. h. 165). 

Perubahan aktivitas belajar dari prinsip kognitivisme menjadi aktivitas belajar 

dengan prinsip konstruktivisme merupakan tantangan berat bagi guru. Proses 

pembelajaran matematika yang dirancang guru agar terjadi perubahan aktivitas belajar 

tidak dapat dilakukan secara langsung. Kiranya pada tahap awal para guru terlebih 

dahulu menyadari perlunya merancang proses pembelajaran sehingga terjadi perubahan 

aktivitas belajar. Selanjutnya, dalam mengembangkan kemampuannya para guru dapat 

melakukan melalui informasi informal dengan kolega atau mengikuti berbagai aktivitas 

profesional yang terorganisasi.  

Guru Sebagai Manusia Dewasa 

Perubahan orientasi pembelajaran matematika, tidak dapat dilepaskan dari peran 

guru untuk mempelajari perubahan orientasi belajar bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, 

guru perlu melakukan proses belajar yang berbeda dari proses belajar yang dilakukan 

siswa, atau guru perlu melakukan proses belajar yang berbeda dengan proses belajar 

yang pernah dialami sebelumnya. Proses belajar bagi guru terkait perubahan kurikulum 

dapat dihubungkan dengan dua pertanyaan berikut: 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

3 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

 (i)  apakah guru dapat menerima proses pembelajaran sesuai kurikulum baru ? 

 (ii) apakah guru dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai kurikulum baru ? 

Sebagai manusia dewasa, seorang guru memiliki karakteristik berbeda dengan siswa 

dalam melaksanakan proses belajar.  

 Proses belajar bagi guru sebagai manusia dewasa dapat ditinjau dari aspek 

perkembangan kognitif, perkembangan afektif dan perkembangan perilaku. Meninjau 

aspek perkembangan kognitif bagi manusia dewasa dapat mendasarkan pada teori 

perkembangan Piaget. Berdasarkan teori perkembangan Piaget, terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi perkembangan mental seseorang, yaitu kematangan (maturation), 

pengalaman (experience), transmisi sosial (socia1 transmission), keseimbangan 

(equilibration) (Bell, 1978, h. 100) . Masing-masing faktor tersebut dapat dipandang 

telah dicapai atau telah dimiliki dengan baik bagi manusia dewasa.  

 Meninjau aspek perkembangan afektif bagi manusia dewasa, dapat mendasarkan 

pada teori perkembangan afektif dari Erikson (Woolfolk, 1980, h. 67). Dari 8 level 

perkembangan afektif manusia menurut Erikson, terdapat 3 level perkembangan afektif 

bagi manusia dewasa, yaitu rasa akrab (a sense of intimacy), rasa membangun (a sense 

of generavity), rasa integritas (a sense of integrity). Rasa akrab dapat dicapai saat 

memerlukan kedekatan dan solidaritas serta menghindarkan diri dari keterisolasian 

sebagai perwujudan rasa cinta. Rasa membangun dicapai saat memerlukan rasa 

kepedulian dan menghindarkan diri dari rasa bosan dalam rangka mewujudkan 

kepedulian terhadap lingkungannya. Rasa integritas dicapai pada saat memerlukan rasa 

integritas dan menghindarkan diri dari rasa putus asa atau kecewa sebagai upaya 

mewujudkan kebijaksanaan.  

 Meninjau aspek perkembangan perilaku dapat mengambil rumusan perilaku 

menurut Selman (Woolfolk, 1980, h. 81) bahwa perilaku individu manusia dewasa  

dapat dipengaruhi oleh sistem nilai sosial yang lebih luas. Dalam kaitan dengan proses 

belajar, penataan sistem nilai sosial harus sesuai dengan kondisi pebelajar, dan pebelajar 

mempunyai potensi untuk berperilaku sesuai tuntutan sistem nilai yang ada. Implikasi 

dari rumusan perilaku menurut Selman pada proses belajar manusia dewasa adalah 

perlunya proses interaksi sosial yang mendukung terciptanya kondisi belajar yang 

kooperatif.  

 Guru sebagai manusia dewasa mempunyai pengalaman yang luas dan banyak 

belajar dengan kehidupan yang dilalui. Dengan memperhatikan aspek-aspek 

perkembangan manusia dewasa seperti tersebut di atas, guru sebagai manusia dewasa 

dapat diasumsikan sudah mencapai kematangan dalam pertumbuhan otak dan sistem 

saraf, mempunyai pengalaman yang cukup dari interaksinya dengan orang lain atau 

obyek-obyek dalam lingkungannya, struktur mentalnya sudah mencapai keseimbangan, 

mempunyai kebutuhan rasa akrab, rasa membangun, rasa integritas, serta mempunyai 

kemampuan belajar yang tak terbatas.  

Berdasarkan beberapa asumsi tersebut, dapat diangkat karakteristik manusia 

dewasa dan implikasinya dalam setiap perubahan kurikulum. Karakteristik dan 

implikasi tersebut adalah: (i) Manusia dewasa mempunyai cara berpikir tersendiri, (ii) 

Manusia dewasa tidak dapat dianggap mempunyai cara berpikir yang sempit, (iii) 

Manusia dewasa sulit melepaskan kebiasaan cara berpikir, (iv) Manusia dewasa 

mempunyai kemampuan belajar yang berorientasi pada diri sendiri (self-directed 

learning) 
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Aspek Perkembangan  

Pembahasan aspek perkembangan pada makalah ini dimaksudkan dengan 

meninjau aspek perkembangan guru berdasarkan teori perkembangan dalam bidang 

pendidikan matematika. Teori perkembangan dalam bidang pendidikan matematika 

dapat diklasifikasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi psikologi belajar matematika bagi 

siswa dan dimensi perkembangan guru. Ditinjau dari dimensi psikologi belajar 

matematika bagi siswa, pada umumnya teori perkembangan berpijak pada teori-teori 

belajar dari para ahli psikologi belajar matematika yang terkenal, antara lain: jean 

Piaget, J.P Guilford, Robert Gagne, Zalton Dienes, David Ausubel, Jerome Bruner dan 

B.F. Skinner (Bell, 1978, h. 98-157). Ditinjau dari dimensi perkembangan guru, pada 

umumnya teori perkembangan berpijak pada pandangan bahwa guru merupakan 

pebelajar dewasa yang perkembangannya diperoleh dari perubahan struktur berpikir. 

Diasumsikan pola berpikirnya berkembang melalui interaksi dengan lingkungan (Brown 

& Borko, 1992, h. 227).  

Teori-teori yang dihasilkan dari para pakar penelitian pengembangan tentang 

kemampuan guru  antara lain: Teori Piaget tentang perkembangan kognitif (1972), Teori 

Kohlberg tentang membuat keputusan moral (1969), Teori Loevinger tentang 

perkembangan diri (1976), Teori Hunt tentang perkembangan konseptual (1970) Teori 

Perry tentang perkembangan etika dan intelektual (1970), Teori Fuller tentang level-

level perhatian (1969) (Brown & Borko, 1992, h. 227). Pada makalah ini akan disajikan 

secara singkat tentang Teori Perry, karena mempunyai kaitan erat dengan penerapan 

kurikulum bagi guru matematika.  

Teori Perry tentang perkembangan etika dan intelektual merupakan level 

perkembangan yang berguna dalam menetapkan level-level perkembangan bagi guru 

matematika. Pada Teori Perry dikenalkan istilah Pola Perry (Perry‟ Scheme), yaitu 

evolusi interpretasi kehidupan seseorang yang diperoleh dari sejumlah pengalaman 

selama bertahun-tahun. Dalam Pola Perry dikenalkan 9 level perkembangan yang 

dimampatkan dalam 4 kategori, yaitu: dualisme, multiplistik, relativisme dan komitmen. 

Seseorang pada level dualisme berpandangan bahwa setiap pertanyaan 

mempunyai jawaban, atau setiap masalah mempunyai penyelesaian, dan setiap ahli akan 

mengetahui dan menyediakan jawaban tersebut. Seorang guru pada level ini mempunyai 

kecenderungan mendominasi proses pembelajaran, dan menempatkan diri sebagai 

sentral dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi di kelas. Dalam proses 

pembelajaran matematika, guru cenderung menempatkan diri memiliki otoritas internal, 

sedangkan siswa akan memandang guru memiliki otoritas eksternal.  

Seseorang pada level multiplistik berpandangan bahwa segala sesuatu dihargai 

berdasarkan cara berpikir dan keyakinan masing-masing. Guru berperan membuat 

muridnya berpikir sesuai caranya masing-masing. Seorang guru pada level ini 

cenderung menciptakan pembelajaran yang bersifat demokratik. Dalam proses 

pembelajaran, guru cenderung menghargai pendapat siswa, walaupun pendapat tersebut 

bertentangan dengan guru.  

Seseorang pada level relativisme berpandangan bahwa tidak semua gagasan 

bernilai baik secara bersama, terdapat kriteria untuk mengevaluasi gagasan tersebut 

sesuai konteks evaluasinya. Pada level relativisme ini guru tidak sekedar mampu 

menciptakan pembelajaran demokratik, tetapi juga lebih obyektif.  Pada proses 

pembelajaran, guru tidak akan memandang pendapat murid bertentang dengan dirinya, 

guru tidak mudah menyalahkan siswa yang bertentangan dengan pendapatnya. Guru 

akan memandang bahwa pendapat siswa yang bertentangan tidak bisa disalahkan, 
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karena konteks berpikir siswa tersebut berbeda dengan konteks berpikir yang dimiliki 

guru. 

Guru pada level relativisme ini kiranya akan lebih mudah dalam menerapkan 

perubahan kurikulum dibandingkan guru pada level multiplistik. Pada tahap relativisme 

ini, guru tidak menggunakan kriteria benar atau salah dengan berorientasi pada 

pendapatnya sendiri. Kriteria dalam menetapkan sesuatu itu benar atau salah tergantung 

dari konteks yang dihadapi. Dalam memberikan penilaian, kiranya guru pada level 

relativisme akan melakukan penilaian lebih teliti terhadap siswanya. Guru tidak dapat 

memberikan penilaian berdasarkan subyektifitas yang dimiliki guru. Namun penilaian 

yang dilakukan perlu mepertimbangkan berbagai faktor sesuai konteks berpikir siswa.   

Seseorang pada level komitmen berpandangan bahwa sesuatu keputusan hanya 

dapat dibuat dengan berdasarkan pada ketidakpastian (uncertainty). Pada tahap ini, 

seseorang akan menerima sesuatu gagasan bersifat alternatif, dan pengetahuan 

dipandang sebagai struktur individu dalam menafsirkan pengalaman yang dihadapi. 

Guru pada level ini kiranya akan mampu menerapkan berbagai perubahan kurikulum 

secara lebih baik. Setiap proses pembelajaran akan dirancang dengan sangat hati-hati, 

karena terdapat banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana 

pembelajaran. Berbagai alternatif yang terjadi dalam proses pembelajaran akan 

diperhitungkan secara matang. Pada proses pembelajaran guru tidak mudah mengklaim 

setiap keputusan dengan ungkapan benar atau salah. Bahkan guru cenderung tidak 

mengatakan benar atau salah terhadap suatu keputusan, tetapi cenderung memberikan 

argumentasi terhadap setiap keputusan yang dibuat guru maupun siswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para guru cenderung berada pada level 

rendah dari Pola Perry, dan sulit berpindah pada level yang lebih tinggi. Dikemukakan 

pula bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa para guru cenderung sulit menerima 

konsepsi konstruktivisme dalam pembelajaran matematika yang dapat menempatkan 

semua individu termasuk siswa sebagai seseorang yang mempunyai otoritas (Brown & 

Borko, 1992, h. 229). Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi para guru dalam 

menerapkan setiap perubahan kurikulum. Guru-guru pada level rendah cenderung 

melaksanakan proses pembelajaran bersifat sentralistik, sedangkan dalam 

perkembangan kurikulum menuntut proses pembelajaran bersifat demokratik.  Guru 

yang akan menerapkan proses pembelajaran secara baik harus meningkatkan level 

tinggi dari Pola Perry. Upaya meningkatkan level lebih tinggi kiranya dapat dilakukan 

melalui serangkaian aktivitas peorfesional para guru.  

Fasilitas Belajar Siswa 

Ditinjau dari faktor eksternal, fasilitas belajar merupakan tantangan utama para 

guru dalam menerapkan perubahan kurikulum. Fasilitas belajar merupakan pendukung 

utama proses pembelajaran pembelajaran. Fasilitas belajar tersebut dapat berupa 

material yang tersedia di kelas maupun program pembelajaran yang dirancang guru. 

Setiap perubahan kurikulum memerlukan fasilitas belajar, sehingga diharapkan dapat 

mendukung terselenggaaranya proses belajar yang lebih baik.   

Penerapan kurikulum pembelajaran memerlukan lingkungan belajar yang 

memungkinkan siswa untuk melakukan aktivitas meliputi kegiatan mengobservasi, 

berdiskusi, dan tertantang untuk membuat pertanyaan, sehingga siswa dapat 

membangun konsep secara benar menurut dirinya sendiri. Dalam pembelajaran, guru 

akan lebih banyak berperan sebagai fasilitator dalam belajar melalui penyediaan 

perangkat yang memungkinkan siswa untuk belajar. Hal tersebut dapat dihubungkan 

dengan pendapat Piaget tentang pengalaman belajar anak. Piaget beranggapan bahwa 
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berkaitan dengan pengalaman belajar anak, sebaiknya guru tidak melakukan sesuatu 

sehingga membenarkan pengertian anak, tetapi menyediakan situasi sehingga anak 

membenarkan dirinya sendiri (dalam Reys & Post, 1973, h. 220).  

Pendapat senada dengan pandangan Piaget di atas dikemukakan oleh Dienes, yang 

menyatakan bahwa tampaknya perlu mengakhiri hampir keseluruhan penyajian metode 

pembelajaran di kelas dengan cara guru memiliki kekuatan sentral untuk memberi 

wejangan, dan mengubah agar siswa dapat belajar secara individual dalam kelompok 

kecil (dalam Reys & Post, 1973, h. 220). Pandangan tersebut mencerminkan upaya agar 

siswa melakukan suatu aktivitas dalam belajar.  

PENUTUP  

Tantangan guru matematika dalam menerapkan berbagai perubahan kurikulum 

yang diuraikan dalam makalah ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi para guru untuk dikaji. Kajian tentang tantangan guru dalam menghadapi 

perubahan kurikulum tentunya masih terbuka luas. Pengkajian setiap tantangan guru 

matematika dalam menerapkan berbagai perubahan kurikulum diharapkan dapat 

melahirkan gagasan yang dapat memberikan motivasi guru dalam melaksanakan 

kurikulum baru sesuai yang diharapkan.  
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Abtsrak  
Pembelajaran tematik merupakan salah satu jenis  pembelajaran terpadu,yang 

dirancang berdasarkan tema -  tema tertentu yang dikaitkan dengan beberapa mata 

pelajaran sehingga memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran 

tematik saat ini mulai diterapkan di sekolah dasar. Peran pendidik mulai berubah 

dari yang menentukan apa yang harus dipelajari menjadi menjadi menyediakan dan 

memperkaya pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar siswa dapat diperoleh 

melalui serangkaian kegiatan kegiatan mengeksplorasi  lingkungan melalui interaksi 

aktif dengan teman sejawat dan seluruh lingkungan belajarnya. Penggunaan 

berbagai macam pendekatan telah diterapkan salah satunya adalah dengan 

menerapkan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran tematik. Pendekatan 

kontekstual pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa secara 

maksimal untuk menemukan konsep dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan sehari - hari siswa. 

Kata kunci: Pembelajaran tematik, Kontekstual, Sekolah dasar. 

 

Di sepanjang kehidupannya, manusia selalu mengalami suatu perubahan yang 

lebih baik dalam bentuk fisik maupun mental secara psikologis. Perubahan - perubahan 

tersebut berlangsung seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pada dirinya. 

Melalui pendidikan dan pembelajaran manusia dapat mengembangkan serta 

menumbuhkan potensi - potensi kemanusiaanya. Pendidikan yang dikatakan berhasil 

adalah pendidikan yang sanggup mengantarkan anak menjadi dirinya sendri selaku 

anggota masyarakat serta bertujuan memberikan konsep yang bermakna bagi siswa 

melalui pengalaman nyata yang di perolehnya. Hanya dengan pengalaman nyata 

memungkinkan siswa bisa beraktivitas dan mengembangkan rasa ingin tahu secara 

optimal. Pada masa usia dini anak mengalami masa yang disebut masa keemasan (the 

golden years) yang merupakan masa dimana siswa mulai peka menerima berbagai 

respon. Masa peka yang dimiliki setiap siswa akan berbeda - beda, seiring dengan laju 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual. Pada masa ini terjadi 

kematangan baik fungsi fisik maupun psikis yang siap merespon stimulasi yang 

diberikan oleh lingkungan. Pada masa ini merupakan masa dasar untuk 

mengembangakan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, agama, sosio emosional dan 

moral.  

Siswa di usia sekolah dasar kelas satu, dua, dan tiga berada pada rentangan usia 

dini. Pada usia tersebut seluruh aspek perkembangan kecerdasan seperti IQ, EQ dan SQ 

akan tumbuh berkembang. Umumnya anak di usia tersebut masih melihat segala sesuatu 

secara utuh dan memahami suatu hubungan konsep secara sederhana. Proses 

pembelajaran yang mereka terima bergantung dengan objek yang mereka lihat dari 

konkret dan pengalaman yang dialami secara langsung. Oleh karena pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran di SD perlu di rancang sesuai dengan tahapan perkembangan 

anak yang masih melihat segala sesuatu secara utuh (holistik).  Atas dasar pemikiran 
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tersebut perlu adanya suatu pembelajaran yang dapat mengakomodasi secara keutuhan 

kebutuhan belajar siswa sesuai dengan perkembangan belajarnya. 

Pembelajaran tematik adalah salah satu pembelajaran yang diterapkan di sekolah 

dasar. Pembelajaran tematik ini sebenarnya sudah bergulir sejak kurikulum 1994, 

namun penekanan penggunaan pendekatan tersebut muncul kembali pada Kurikulum 

2004 yang kemudian ditetapkan dalam Standar Isi yang yang diterapkan terutama dalam 

pembelajaran di kelas rendah sekolah dasar yakni kelas satu sampai kelas tiga. Pada 

tahun 2006 juga diberlakukan namun dalam penerapannya belum maksimal sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang hendak di capai. Pemberlakuan tersebut juga mulai 

dijalankan kembali pada kurikulum 2013 tentunya berbeda dengan kurikulum 

sebelumnya, pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 ini diterapkan di kelas rendah 

hingga kelas tinggi yakni kelas satu hingga kelas enam.  

Pembelajaran tematik memberikan ruang kepada siswa untuk meningkatkan 

pemahaman secara konseptual terhadap realitas sesuai dengan tingkat perkembangan 

intelektualitasnya dan memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi pengetahuannya 

melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran yang disatukan dalam sebuah tema. 

Melalui pembelajaran tema siswa diarahkan untuk mengintegrasikan isi dan proses 

pembelajaran lintas kompetensi secara langsung. Memerhatikan tahapan perkembangan 

anak dan karakteristik cara siswa belajar, pendekatan yang dirasa sesuai adalam 

pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ini menekankan kebermaknaan serta 

keterlibatan siswa aktif dalam belajar yang dapat terwujud dengan mengaitkan muatan 

materi atau konsep - konsep belajar dengan situasi lingkungan terdekat siswa atau yang 

biasanya di kenal dengan dengan contextual teaching and learning. Melalui proses 

belajar yang berorientasi pada pengalaman langsung diharapkan perkembangan siswa 

terjadi secara utuh, yang tidak hanya berkembang dalam aspek kognitif saja melainkan 

aspek afektif dan juga psikomotor. 

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama di sekolah. Dalam proses 

belajar siswa membangun sebuah konsep dan pemahaman dengan bimbingan guru. 

Dewasa ini muncul kembali pemikiran bahwa siswa akan belajar dengan baik jika 

lingkungan diciptakan secara alamiah. Belajar yang bermakna jika siswa mengalami 

sendiri apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahui. Pembelajaran yang banyak 

digunakan seperti yang berorientasi pada penguasaan materi memang terbukti berhasil 

dalam mengingat jangka pendek namun untuk membekali siswa untuk memecahkan 

suatu persoalan dalam jangka panjang masih belum bisa. Untuk itulah pendekatan 

kontesktual yang merupakan konsep belajar yang mengaitkan muatan materi dengan 

dunia nyata siswa hadir mendorong siswa untuk memcari dan membuat suatu hubungan 

konsep pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota masyarakat.  

PEMBAHASAN  

Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema sebagai 

pokok kajian dan memungkinkan siswa baik secara berkelompok maupun individu 

untuk dapat aktif dalam menggali, mencari, dan menemukan konsep keilmuan secara 

holistik, bermakna dan otentik (Akbar, 2013:69). Selanjutnya Trianto dalam Prastowo 

(2014: 54) menyatakan bahwa pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran 

yang dirancang berdasarkan pada tema-tema tertentu. Kemunculan tema tersebut 

ditinjau dari berbagai muatan bidang studi. Keterhubungan muatan materi dari berbagai 

bidang studi tersebut di integrasikan dalam sebuah tema. Ibid dalam Prastowo (2014: 
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100) mengkerucutkan 18 macam karakteristik pembelajaran tematik yaitu : (a) adanya 

efisiensi; (b) kontekstual; (c) student centered; (d) memberikan pengalaman langsung; 

(e) pemisahan mata pelajaran yang kabur; (f) holistik; (g) fleksibel; (h) hasil 

pembelajaran sesuai denga minat dan kebutuhan siswa; (i) kegiatan belajar sangat 

relevan dengan kebutuhan; (j) kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan 

siswa; (k) bermakna; (l) terampil berpikir; (m) pragmatis sesuai dengan konteks 

permasalahan, (n)mengembangkan keterampilan sosial, (o) aktif; (p) mengembangkan 

komunikasi; (q) penekanan pda proses ketimbang hasil. 

Selaras dengan pendapat di atas Sungkono (2006) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik adalah salah satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, 

ketrampilan, nilai atau peryataan, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan 

sebuah tema serta memberikan peluang pembelajaran yang terpadu dan menekankan 

pada keterlibatan siswa dalam proses belajarnya. Berkaitan dengan pembelajaran 

tematik Fogarty (1991:14) menyatakan bahwa terdapat 10 model integrasi dari beberapa 

muatan mata pelajaran yang terikat, yaitu model fragmented, connected, nested, 

sequenced, shared, webbed, threaded, integrated, immersed, dan networked. Model 

tersebut merentang dari konsep yang sederhan hingga rumit, dimulai dari separated-

subject sampai model keterpaduan fragmented dan connected nested  yang memadukan 

antar berbagai bidang studi sedangkan model sequenced,shared,webbed,threaded, 

intergrated yang memadukan antar berbagai bidang studi, sampai model immersed dan 

network yang memadukan pembelajar dengan lintas pembelajar lain. 

Konsep dari masing – masing model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama, model fragmented merupakan pengajaran yang terpisah dengan bidang 

studi yang lain, pengintegrasian dilakukan secara implisit di dalam satu disiplin ilmu. 

Misalnya pemisahan antara bidang studi bahasa bukan seni. Kedua, model connected 

adalah pangajaran yang mengabungkan secara jelas satu topik dengan topik berikutnya 

satu konsep dengan konsep lain, keterampilan satu ke ketrampilan lain yang 

dihubungkan secara eksplisit. Ketiga, model nested  ini pengajaran suatu bidang studi 

yang mengintegrasikan berbagai ketrampilan sosial, berfikir dan pengorganisasian. 

Keempat, model sequenced merupakan pengajaran suatu topik dan diurutkan bertepatan 

dengan salah satu bidang studi yang lain. Contoh bahasa inggris yang menyajikan novel 

menggambarkan sejarah periode tertentu sedangkan guru sejarah mengajarkan periode 

sejarah yang sama. 

Kelima, model shared ini merupakan pembelajaran yang bersinggungan dari dua 

disiplin ilmu yang berbeda, mempunyai ketumpangtindihan keterampilan yang 

mengikat keterpaduan dalam pembelajarannya. Keenam, model webbed ini pengajaran 

yang mengintegrasikan dengan menentukan suatu tema untuk kemudian  dikaitkan 

dengan beberapa mata pelajaran dan keterkaitan tersebut antar mata pelajaran yang 

didasarkan pada tema yang telah ditentukan. Tema dikembangkan seperti jaring laba - 

laba, untuk menurukan suatu topik, konsep yang sama dalam berbagai bidang studi. 

Ketujuh, model threaded adalah pengajaran yang mengintegrasikan berfokus pada 

metakurikulum. Pembelajaran dengan cara mengembangkan gagasan pokok yang 

merupakan galur yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu 

dan ditekankan pada suatu ketrampilan yang ingin dikembangkan, misalnya 

keterampilan berfikir, ketrampilan sosial maupun keterampilan kecerdasan ganda. 

Sehingga pada model ini yang dikaitkan yaitu tentang konsep pada beberapa mata 

pelajaran yang sama dan didukung dengan keterampilan yang ingin dikembangkan. 
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Misalnya keterampilam berpikir hubungan sebab akibat diajarkan bagaimana dalam 

matematika, IPS, bahasa dan sains. 

Kedelapan, model integrated, pembelajaran ini merupakan pemaduan sejumlah  

topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama  dalam sebuah topik 

tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran Matematika, 

Bahasa Indonesia, Pengetahuan Alam, dan Pengetahuan Sosial, agar tidak membuat 

muatan kurikulum berlebihan cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya 

Pengetahuan Alam. Contoh lain, dalam  teks membaca yang merupakan bagian mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat 

dihubungkan dengan Matematika, Pengetahuan Alam, dan sebagainya Kesembilan, 

model immersed yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin 

ilmu, dimana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan 

menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Kesepuluh, model networked  merupakan model pemaduan pengintegrasian 

kurikulum dalam pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan 

konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru 

setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang 

berbeda - beda. 

Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Menurut Depdikbud (1996:3) menyatakan bahwa pembelajaran tematik 

mempunyai beberapa karakteristik atau ciri -  ciri adalah sebagai berikut : 

Pertama, pembelajaran tematik mempunyai ciri yaitu holistik dimana 

pembelajaran terpadu yang dikaji dari beberapa bidang sekaligus dilihat dari sudut 

pandang yang terkotak – kotak dan pembelajaran dapat dimungkinkan siswa memahami 

suatu gejala dari segala sudut pandang. Kedua, pembelajaran tematik itu bermakna 

artinya suatu fenomena yang dikaji dari beragam aspek yang memungkinkan 

terbentuknya suatu jalinan antar konsep - konsep yang berkaitan, atau sring disebut 

dengan skemata. Hal tersebut berdampak pada kebermaknaan dari materi yang 

dipelajari rujukan yang nyata dari segala konsep yang diperoleh dan keterkaitannya 

dengan konsep - konsep lainnya akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari. 

Ketiga, pembelajaran tematik yang bersifat otentik memberikan segala 

kemungkinan siswa dapat memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin 

dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Guru memiliki peran yang 

mengarahkan serta memberikan bimbingan serta memberikan fasilitas untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Keempat, pembelajaran tematik yang aktif artinya menekankan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental intelektual, maupun 

emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan 

hasrat, minat dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus - menerus 

belajar. 

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembelajaran terpadu 

tidak hanya mendesain pembelajaran yang mengaktifkan siswa untuk dapat memahami 

muatan materi yang diajarkan melalui pengalaman secara langsung, akan tetapi 

pembelajaran terpadu ini di rancang untuk mendesain kegiatan siswa yang di dalamnya 

memuat masing - masing mata pelajaran yang saling terkait dan menekankan pada 

aktivitas belajar siswa. 
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Pendekatan Kontekstual  

Pendekatan kontestual atau juga disebut Contextual Teaching and Learning 

(CTL) adalah pendekatan yang mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata siswa 

dengan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan sehari - hari Johnson (2002).  Pernyataan selaras 

juga diungkapkan oleh Trianto (2010: 107) bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual 

merupakan pembelajaran yang menyajikan suatu konsep yang mengaitkan materi 

pelajaran yang dipelajari siswa dengan konteks di mana materi tersebut digunakan, serta  

berhubungan dengan bagaimana seseorang belajar atau cara siswa belajar.  Selaras 

pendapat di atas Riyanto (2009 : 165) menjelaskan CTL merupakan konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dengan kehidupan mereka sehari hari dengan melibatkan tujuh komponen utama 

pembelajaran efektif, yakni konstrukstivisme, bertanya, menemukan, masyarakat 

belajar, refleksi dan penilaian sebenarnya. Sedangkan  Nurhadi (2003 : 13) menjelaskan 

CTL sebagai berikut. 
Konsep belajar yang memberikan bantuan kepada guru untuk mengaitkan muatan 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa ke dalam kelas, mendorong 

siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari - hari melalui pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit dan mengkonstruksikan 

sendiri yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari - hari 

baik secara anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.  

Sejalan dengan pendapat di atas Jumadi (2003) menyatakan bahwa pembelajaran 

kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan muatan materi pembelajaran 

dengan konteks dunia nyata yang dihadapi siswa dalam lingkugan kesehariannya yang 

melibatkan tujuh komponen yakni: konstruktivisme, bertanya, menyelidiki, masyarakat 

belajar, pemodelan, refleksi dan penilaian autentik. Penyataan selaras juga diungkapkan 

oleh Komalasari (2010:7) yang menyatakan pendekatan pembelajaran kontesktual 

merupakan pembelajaran yang menghubungkan antara materi yang dipelajari dengan 

kehidupan nyata siswa dalam sehari- hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat dan warga negara, yang mempunyai tujuan untuk menemukan makna suatu 

materi bagi kehidupan siswa. 

Berdasarkan dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa CTL merupakan 

konsep pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara aktif 

menemukan materi pelajaran yang siswa pelajari melalui proses pengalaman belajarnya 

secara langsung serta mengaitkan materi yang diterimanya dengan situasi nyata siswa, 

dengan harapan memungkinkan mendorong antara pengetahuan yang dimiliki siswa 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari - hari. Dengan konsep seperti itu hasil 

pembelajaran diharapkan bisa membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran 

yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan 

mereka sehari - hari yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosial dan budayanya. 

Dalam CTL guru berperan sebagai pendorong tanpa henti yang dimaksud dengan 

pendorong adalah guru membantu siswa untuk menemukan pengetahuan yang mereka 

miliki. Maksud dari menemukan makna pengetahuan adalah segala yang berwujud dari 

pengertian - pengertian baru yang bisa timbul dari hasil pemikiran sendiri. Maka dari itu 

guru bisa melakukan pemberian pembekalan kepada siswa yang senantiasa terkait 

dengan permasalahan - permasalahan aktual yang terjadi di lingkungannya.  
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Karakteristik Pembelajaran yang Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

Terdapat lima karakteristik menurut Sanjaya (2006:254) yakni: 

Pertama, di dalam CTL pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan 

yang sudah ada (activiting knowledge), artinya apa yang dipelajari tidak terlepas dari 

pengetahuan yang sudah dipelajari siswa, pengetahuan yang utuh yang saling 

berhubungan satu sama lain. Kedua, pembelajaran yang kontesktual itu belajar yang 

memperoleh pengetahuan baru. Pengetahuan baru yang diperoleh dengan cara deduktif 

yang dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan 

detailnya. Ketiga, pemahaman artinya pengetahuan yang diperoleh buka dihafal tetapi 

untuk diyakini dan dipahami. Keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman 

diperoleh harus diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak perubahan 

perilaku. Kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal 

ini dilakukan sebagai umpan balik proses perbaikan strategi. 

Dengan pendekatan kontekstual, siswa bisa lebih termotivasi dalam belajar. Hal 

ini dikarenakan dalam mempelajari muatan tematik siswa akan lebih mudah untuk 

diterima, memahami dan bermakna bagi siswa. Siswa akan mengerti manfaat atau 

tujuan dari pembelajaran tersebut sehingga diharapkan siswa dapat menggunakan 

pengetahuan barunya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

muatan tematik yang siswa temui dalam kehidupan sehari -hari. Tugas utama guru 

adalah memberdayakan potensi kodrati siswa, sehingga mereka terlatih menangkap 

makna dari materi pelajaran yang diajarkan 

Pembelajaran Tematik yang Berbasis Kontekstual  

 Pembelajaran tematik yang berbasis kontesktual ini merupakan pembelajaran 

yang mengaitkan muatan disiplin ilmu yang saling terkait satu sama lain, proses 

pembelajarannya membantu siswa memahami muatan materi yang dipelajari dengan 

mengkaitkannya dengan situasi dunia nyata siswa, apa yang dilihat siswa dan 

dihubungkan dengan penerapan dalam keseharian siswa. Melalui pembelajaran tematik 

yang diterapkan di sekolah dasar pada khususnya akan memberikan suatu proses cara 

siswa berfikir untuk menemukan konsep pengetahuan serta ketrampilan dengan cara 

mengkonstruksi apa yang ingin siswa ketahui. Bersamaan dengan hal tersebut untuk 

mewujudkan pembelajaran yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa 

pembelajaran kontekstual turut serta membantu siswa untuk memahami materi 

pembelajaran. Penekanan dari pembelajaran tematik yang kontekstual ini lebih 

menekankan pada upaya aktif keterlibatan siswa dalam belajar. Seperti yang telah 

ditegaskan oleh Depdiknas (2002:5) yang menyatakan bahwa CTL yang melibatkan 

tujuh komponen yakni :  

Pertama, konstruktivisme artinya siswa dikondisikan supaya mampu membuat 

pemahaman sendiri dari pengalamannya berdasarkan kemampuan atau pengetahuan 

awal yang dimilikinya. Dasarnya siswa dalam pembejaran diminta untuk 

mengkonstruksi bukan menerima pengetahuan saja. Kedua bertanya, dengan melakukan 

bertanya pendidik dapat mengarahkan dan mampu menilai siswa dalam berpikir dan 

menemukan sebuah pengetahuan baru. Ketiga menemukan, dengan menemukan sendiri 

konsep -  konsep yang harus diketahunya melalui pengamatan serta disajikan sebuah 

topik, siswa akan belajar menggunakan keterampilan berpikir kritisnya 

Keempat masyarakat belajar yaitu siswa dapat berkumpul dengan teman 

sebayanya untuk saling berbagi pendapat serta ide. Kelima  refleksi, melalui refleksi 

dapat diketahui catatan tentang kejadian yang telah dilakukan serta memikirkannya dan 
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mengevaluasinya. Keenam melakukan penilaian sebenarnya yaitu penilaian yang 

dilakukan tidak hanya melihat siswa dari segi kognitifnya saja melainkan penilaian 

prosespun ikut dinilai. Tujuh komponen tersebut menjadi acuan seorang pendidik untuk 

memberikan ruang atau kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi pengalaman 

belajarnya.  Melalui pembelajaran tematik berbasis kontekstual ini di harapkan mampu 

memberikan kontribusi terkait pola pembelajaran yang dapat mengembangkan segala 

potensi belajar siswa. 

PENUTUP  

Pembelajaran tematik ini merupakan sebuah model pembelajaran yang melibatkan 

berbagai muatan materi pelajaran ke dalam sebuah tema serta menekankan keterlibatan 

siswa secara aktif ke dalam pembelajaran yang menyenangkan tidak hanya memotivasi 

siswa untuk belajar mengetahui (learning to know), belajar untuk menjadi (learning to 

be), dan belajar untuk hidup bersama (learning to live together) sehingga kegiatan 

proses belajar mengajar lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Pembelajaran 

tematik dengan berbasis kontekstual yang dimaksudkan adalah pembelajaran yang 

mengintegrasikan muatan materi pelajaran ke dalam sebuah tema. 

 Tema tersebut dirancang dengan mengkaitkan muatan materi yang dipelajari 

siswa dengan situasi kehidupan lingkungan nyata, dengan harapan siswa dapat 

menemukan hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata 

yang disatukan dalam sebuah topik bahasan atau tema yang memungkinkan siswa untuk 

belajar terdorong memahami konsep - konsep muatan pelajaran yang di integrasikan 

dalam sebuah tema.  
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

SIMAS ERIC (Skimming, Mindmapping, Questioning, Exploring, Answering, and 

Writing) terhadap retensi dan hasil belajar Biologi siswa kelas XI di SMAN 1 

MALANG. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu dengan 

desain non-equivalent pretest posttest control group. Sampel yang digunakan ialah 

siswa kelas XI-IA 6 dan XI-IA 7 di SMAN 01 MALANG. Data yang dikumpulkan 

berupa skor pretes, skor postes, dan tes retensi. Analisis data menggunakan tehnik 

anakova dan dilanjutkan dengan uji lanjut LSD yang menunjukkan hasil: 1) model 

pembelajaran SIMAS ERIC berpengaruh terhadap hasil belajar Biologi siswa kelas 

XI, 2) model pembelajaran SIMAS ERIC berpengaruh terhadap retensi siswa kelas 

XI. 

Kata kunci: model pembelajaran SIMAS ERIC, retensi, hasil belajar. 

 

Pembelajaran biologi yang hanya berlangsung dengan teknik hafalan membuat 

materi yang diterima oleh siswa tidak mampu tersimpan dalam memori jangka panjang. 

Keadaan  ini tampak saat dilaksanakan tes kognitif pada 33 siswa kelas XII di SMAN 1 

MALANG terkait materi Jaringan Tumbuhan dan Jaringan Hewan yang telah dipelajari 

pada kelas XI menunjukkan hasil nilai rata-rata dari 28 siswa yang kurang dari KKM 

sekolah sebesar 80. Hasil tes juga didukung wawancara pada salah satu siswa yang 

menunjukkan kurang efektifnya pembelajaran, sehingga siswa hanya menghafal materi 

yang diberikan oleh guru. Kondisi ini ditengarai mengakibatkan retensi dan hasil belajar 

siswa pada materi Biologi juga rendah. Permasalahan ini diperkuat dengan hasil 

penelitian oleh Rosyida (2014) di SMAN 1 Malang menunjukkan pembelajaran Biologi 

di SMAN 1 Malang dengan model pembelajaran yang bervariasi masih kurang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Salah satu alternatif metode pembelajaran yang tepat ialah dengan melakukan 

pengulangan selama proses pembelajaran dan menggunakan metode mencatat yang 

menarik seperti skimming  dan mindmapping yang ada dalam pembelajaran kooperatif 

SIMAS ERIC. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmanwan (2015) 

menunjukkan model pembelajaran SIMAS ERIC meningkatkan 83,5% hasil belajar 

siswa jika dibandingkan dengan pembelajaran reguler. Berdasarkan keadaan tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran model pembelajaran 

kooperatif SIMAS ERIC terhadap retensi dan hasil belajar kognitif Biologi siswa Kelas 

XI pada gender berbeda di SMAN 1 Malang. 

METODE 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan desain non-

equivalent pretest posttest control group. Variabel bebas yang digunakan berupa model 

pembelajaran sedangkan variabel terikatnya berupa retensi dan hasil belajar siswa. 

Sampel yang  digunakan ialah siswa kelas XI IA 6 dan XI IA 7 di SMAN 1 MALANG 

mailto:ikadewisumiati12@gmail.com
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yang masing-masing berjumlah 33 siswa yang dipilih menggunakan metode acak 

setelah melalui uji kesetaraan. Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2015/2016. Pengambilan data hasil belajar siswa melalui pelaksanaan pretes dan postes, 

sedangkan untuk retensi siswa melalui tes retensi awal (saat postes) dan tes retensi akhir 

(2 minggu setelah postes). Data yang diperoleh terlebih dahulu diuji menggunakan uji 

prasyarat hipotesis berupa uji normalitas dan uji homogenitas, sedangkan Uji hipotesis 

menggunakan uji anakova dengan bantuan program yang dilanjutkan dengan uji lanjut 

LSD.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Hipotesis Hasil Belajar Siswa  

Ringkasan hasil uji anakova untuk uji hipotesis hasil belajar siswa ditunjukkan 

pada Tabel 1.  

Tabel 1 Ringkasan Hasil Uji ANAKOVA Hasil Belajar Siswa 

Sumber 

Jumlah 

Kuadrat Tipe 

III Db 

Kuadrat 

Rata-rata F Sig. 

Model Terkoreksi 10179,750(a) 4 2544,938 12,914 ,000 

Intersep 14655,156 1 14655,156 74,364 ,000 

Pretes 1059,125 1 1059,125 5,374 ,024 

Kelas 5691,570 1 5691,570 28,880 ,000 

Eror 7220,453 55 131,281   

Total 435880,000 60    

Total Terkoreksi 15538,600 59    

Ringkasan hasil uji hipotesis hasil belajar siswa pada Tabel 1 menunjukan Fhitung 

28,880 dengan taraf siginfikasi yang diperoleh sebesar 0,000<0,05.  Berdasarkan hasil 

analisis maka hasil belajar siswa dipengaruhi oleh model pembelajaran. 

 
Tabel 2 Ringkasan Hasil Uji Lanjut LSD Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol dan Eksperimen 

Kelas Awal Akhir Selisih 
Rata-rata 

terkoreksi 

Notasi 

LSD 

1=kontrol 50,12 86,34 39,85 65,29 a 

2=eksperimen 49,55 92,48 42,93 87,20 b 

Berdasarkan hasil uji BNT (LSD) pada Tabel 2 hasil belajar siswa kelas kontrol 

berbeda nyata dengan kelas eksperimen dengan perbedaan rata-rata terkoreksi sebesar 

21,91 (33,56%). Hasil analisis ANAKOVA dan uji LSD menunjukkan model 

pembelajaran SIMAS ERIC dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Proses interaksi 

antar siswa dalam diskusi kelompok pada pelaksanaan model pembelajaran SIMAS 

ERIC dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini disebabkan saat proses diskusi 

setiap anggota sudah memiliki informasi awal dari proses kegiatan skimming dan 

mindmapping. DePorter et al (2002) menyatakan teknik mindmapping didefinisikan 

sebagai teknik mencatat kreatif yang memudahkan siswa mengingat banyak informasi. 

Berawal dari kegiatan tersebut, setiap siswa dalam kelompok dapat memberi masukan 

pada anggota kelompok lain sehingga tiap individu dapat menyelesaikan masalah yang 

diberikan dan me-mahami penyelesaian masalah yang diberikan, sehingga siswa akan 

lebih mudah dalam memahami materi.  
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Hasil ini didukung oleh penelitian Hilman (2014) yang menunjukkan 

mindmapping mampu memberikan efek positif terhadap hasil belajar kognitif siswa. 

Hasil penelitian lain menunjukkan kegiatan mindmapping pada siswa mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa (Mahardika, 2014; Listawati, 2012; dan Mayangsari, 

2011). Proses membaca cepat skimming menunjukkan keefektifannya dalam membantu 

menunjang peningkatan hasil belajar siswa yang didukung hasil penelitian lain oleh 

Prasetyo (2010); Nasroni (2011); dan Priyani (2013). Menurut Darmawan (2015) proses 

menelaah cepat dalam skimming akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi 

materi dalam bab yang akan dipelajari. 

Pada saat pelaksanaan diskusi dengan kelompok saat penerapan model 

pembelajaran SIMAS ERIC dapat membuat siswa lebih aktif untuk menggali informasi 

dan saling bertukar pendapat (exploring) dalam mendapatkan penyelesaian masalah 

yang mereka buat selama proses questioning dan answering. Kegiatan lain yang 

dilaksanakan dalam tahap communicating  di kelas juga membantu klarifikasi jawaban 

dan pemahaman tentang materi yang belum dipahami siswa selama proses belajar 

mengajar. Semakin banyak kegiatan yang dapat membuat siswa aktif dalam belajar 

mengajar maka juga akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Hal ini 

didukung dengan penelitian Adawiyah (2014); Siswati (2012); dan Ramadhani (2013) 

yang menunjukkan bahwa belajar mengajar kooperatif yang melibatkan peran aktif 

siswa selama proses pembelajaran mampu meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. 

Winkel (2012: 325) menyatakan dalam interaksi antar siswa yang dibagi menjadi 

sejumlah kelompok kecil dapat memberikan bantuan kepada teman bagi siswa yang 

akan menghasilkan kemajuan yang lebih besar dalam menguasai pokok bahasan tertentu 

disbandingkan dengan saat dipelajari secara individu. 

Berdasarkan argumen di atas menunjukkan bahwa keadaan pemahaman awal 

siswa pada saat proses belajar mengajar menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan 

terhadap hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Winkel (2012: 151) 

keadaan awal merupakan keadaan yang terdapat sebelum proses pembelajaran dimulai, 

namun dapat berperan dalam menentukan hasil yang diperoleh setelah proses belajar 

mengajar berlangsung. Salah satu keadaan awal ini ialah pemahaman siswa terhadap 

materi. Hasil penelitian ini sesuai penelitian sebelumnya oleh Darmawan (2015) yang 

menunjukkan uji keefektifan model pembelajaran SIMAS ERIC mampu meningkatkan 

hasil belajar lebih tinggi 83,5% dari siswa yang difasilitasi pembelajaran  reguler. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa model pembelajaran SIMAS ERIC  

dapat dijadikan suatu alternatif pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan hasil 

belajar kognitif siswa. Untuk penelitian berikutnya diharapkan ada penelitian lebih 

lanjut terkait pengaruh model pembelajaran SIMAS ERIC terhadap hasil belajar siswa 

pada ranah efektif dan psikomotor. 

Tabel 3 Ringkasan Hasil Uji Anakova Retensi Siswa 

Sumber 

Jumlah Kuadrat 

Tipe III Db 

Kuadrat 

Rata-rata F Sig. 

Model Terkoreksi 10456,358(a) 4 2614,090 25,616 ,000 

Intersep 10957,047 1 10957,047 107,371 ,000 

Pretes 161,500 1 161,500 1,583 ,214 

Kelas 4448,449 1 4448,449 43,592 ,000 

Eror 5612,642 55 102,048   

Total 434404,000 60    

Total Terkoreksi 16069,000 59    
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Berdasarkan Tabel 3 hasil analisis ANAKOVA antara hasil belajar dan model 

pembelajaran menunjukkan taraf signifikasi yang diperoleh sebesar 0,000<0,05 dengan 

Fhitung 43,592. Berdasarkan hasil analisis maka retensi siswa dipengaruhi model 

pembelajaran siswa.  

 
Tabel 4 Ringkasan Hasil Uji Lanjut LSD Retensi Siswa Kelas Kontrol dan Eksperimen 

Kelas Pretes Postes Selisih 
Rata-rata 

terkoreksi 
Notasi LSD 

1=kontrol 63,83 70,00 6,18 71,48 a 

2=eksperimen 88,47 96,75 8,29 95,37 b 

 Hasil  uji lanjut LSD pada Tabel 4 menunjukkan hasil retensi siswa pada kelas 

kontrol berbeda nyata dengan kelas eksperimen dengan selisih rata-rata terkoreksi 23,89 

(33,42%). Berdasarkan hasil analisis ANAKOVA dan uji LSD ada pengaruh yang 

signifikan terkait model pembelajaran yang digunakan terhadap retensi siswa. Variasi 

model pembelajaran kooperatif memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada retensi 

siswa. Variasi model pembelajaran kooperatif memiliki pengaruh yang cukup signifikan 

pada retensi siswa. Hasil ini sesuai dengan penelitian sejenis oleh Palennari (2012); 

Ramdiah (2014); Marthaliakirana (2014); Rizkita (2014); dan Rosyida (2014).  

Proses belajar mengajar yang baik akan muncul ketika siswa mampu me-maknai 

seluruh informasi dalam belajar mengajar tersebut. Saat siswa mampu ber-konsentrasi 

penuh dalam proses belajar mengajar. Uji retensi dilakukan untuk me-nguji kemampuan 

siswa menyimpan memori dalam ingatan jangka panjang siswa /Long Term Memory 

(LTM). Materi yang dipelajari oleh siswa saat kurang ber-konsentrasi tidak diolah 

dengan baik dalam ingatan jangka pendek/Short Term Memory (STM) sehingga memori 

tidak dapat masuk ke dalam LTM . Keadaan lain yang mengganggu proses penyimpanan 

informasi ialah informasi lain yang tidak berhubungan dengan belajar mengajar masuk 

mendesak keluar informasi yang se-harusnya diolah pada STM dan LTM . 

Peran aktif siswa selama proses belajar mengajar SIMAS ERIC baik dalam 

tahapan individu maupun berkelompok yang terjadi secara berurutan akan mem-bantu 

siswa berkonsentrasi penuh pada proses belajar mengajar. Hal ini mampu 

meminimalisir kegiatan siswa yang tidak berhubungan dengan proses belajar me-ngajar. 

Efek dari belajar mengajar yang demikian membantu siswa dalam me-ngelola dan  

memaknai semua informasi. Menurut Winkel (2012: 506-507) se-lama sebelum 

memasuki fase penyimpanan dalam LTM informasi yang diperoleh siswa akan 

cenderung mengalami keadaan ‗keluar‘ saat konsentrasi siswa buruk. Semua unsur 

materi dalam proses belajar mengajar akan menjadi tidak relevan dan tidak diperhatikan 

lagi oleh siswa, sehingga informasi yang diterima siswa terdesak dengan informasi lain 

yang lebih menarik dan tidak dapat diolah dalam memori jangka pendek Short Term 

Memory (STM) serta tidak dapat disimpan dalam LTM. Berdasarkan hasil penelitian, 

menunjukkan bahwa model pembelajar-an SIMAS ERIC  dapat dijadikan suatu alternatif 

pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan retensi kognitif siswa. 

Winkel (2012: 508) menyatakan saat informasi diperoleh siswa dapat di-tangkap 

arti dan makna yang terkandung dalam hal yang dipelajari, maka peng-olahan yang 

lebih mendalam terjadi dan mampu meningkatkan prestasi ingatan siswa. Pada fase 

pengolahan informasi siswa perlu mengolah dan mengklarifikasi materi dengan baik 

sebelum tergeser dengan informasi lain dengan bantuan ke-giatan diskusi kelompok 

atau bantuan guru selama proses belajar mengajar. Aspek lain yang meningkatkan 

retensi siswa selama pembelajaran SIMAS ERIC ialah gambar dan sistem organisasi 
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informasi dalam mindmapping siswa. DePorter, et al  (2002) menyatakan bahwa 

Mindmapping didefinisikan sebagai teknik men-catat kreatif yang memudahkan siswa 

mengingat banyak informasi. mindmapping dapat membantu siswa menangkap pikiran 

dan gagasan pada kertas dengan jelas, lengkap, dan mudah, serta membuat informasi 

lebih mudah dimengerti dan diingat kembali serta memaksimalkan momen belajar.  

Menurut Santrock (2009: 359-361) dalam melakukan pengodean informasi 

untuk memori jangka panjang dipermudah melalui adanya suatu pengulangan 

(informasi yang sengaja dimunculkan berkali-kali pada saat yang berbeda dengan rentan 

waktu tertentu), pemrosesan yang mendalam (pemahaman suatu informasi melalui 

stimulus yang nyata dan mudah), dan elaborasi (pemrosesan informasi melalui kode 

khusus seperti contoh dan pengalaman pribadi yang unik). Pe-ngetahuan siswa secara 

tidak langsung terulang pada sintaks SIMAS ERIC seperti mindmapping dan skimming 

sehingga mampu membantu mempercepat proses pengolahan informasi pada STM.  

Pengulangan merupakan kegiatan menerjemahkan pelajaran baru dengan 

memperkuat dan membangun jalur-jalur saraf (De Porter, 2002). Wycoff (2005) 

menyebutkan pengulangan merupakan salah satu faktor pendukung daya ingat. 

Mengulang memberikan kesempatan untuk melihat kembali konsep atau infor-masi 

yang telah dipelajari dengan cara lain. Mindmap merupakan salah satu metode terbaik 

untuk meningkatkan kemampuan pengulangan ketika mempelajari materi baru. Menurut 

Santrock (2009: 362-363) pembentukan gambaran akan membantu imajinasi pada siswa 

untuk membuat kode informasi pada siswa. Teknik organisasi dan chunking merupakan 

strategi untuk pengelompokkan dan pengemasan informasi dalam bentuk kata kunci 

unit tunggal yang dijadikan dalam hirarki atau tingkatan organisasi. Proses pemotongan 

informasi seperti ini akan dapat membuat banyak informasi lebih teratur dan bermakna 

sehingga mudah diingat sebagai suatu petunjuk.  

Kegiatan diskusi kelompok membantu siswa mengelola memori dalam 

meningkatkan retensi siswa yang didukung oleh penelitian Wirth & Perkins (2008) yang 

menyatakan bahwa daya retensi siswa akan meningkat sebesar 75—90% melalui 

penerapan belajar mengajar teman sebaya dalam proses belajar me-ngajar 

kelompok.Winkel (2012: 325) menyatakan dalam interaksi antar siswa dalam kelompok 

kecil dapat memberikan bantuan kepada siswa untuk menghasil-kan kemajuan yang 

lebih besar dalam menguasai materi dibandingkan dengan saat dipelajari secara 

individu. Kegiatan ini merupakan salah satu interpretasi kegiatan peerteaching dari 

kegiatan diskusi yang dilakukan pada kelompok kecil dengan kemampuan intelegensi 

siswa yang heterogen. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Ramadhani 

(2013), Pambudiono (2013), dan Amaliah (2011) yang menunjukkan peningkatan 

aktivitas melalui kegiatan berkelompok mampu me-ningkatkan retensi siswa karena 

mampu menuntut siswa dalam memahami konsep yang sulit. 

PENUTUP 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah model pembelajaran SIMAS ERIC berpengaruh 

secara signifikan terhadap  retensi dan hasil belajar Biologi siswa kelas XI di SMAN 1 

Malang. Saran yang dapat diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1) bagi para 

tenaga kependidikan, diharapkan menggunakan model pembelajaran SIMAS ERIC 

sebagai alternatif variasi pembelajaran kooperatif di kelas karena efektif meningkatkan 

retensi dan hasil belajar siswa, 2) bagi para tenaga kependidikan, diharapkan 

menggunakan model pembelajaran SIMAS ERIC sesuai dengan sintaks dan alokasi 

waktu yang direncanakan saat di kelas agar mampu menjaga keberlangsungan 
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pembelajaran sesuai dengan konteks pembelajaran yang akan dicapai, 3). bagi para 

peneliti, dapat melakukan penelitian terkait pengaruh model pembelajaran SIMAS ERIC 

terhadap tiga ranah hasil belajar secara bersamaan dan aspek lain yang belum menjadi 

variabel dari penelitian sebelumnya. 
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Abstrak 

Pembelajaran IPS di SD bertujuan agar siswa memiliki empat penguasaan yaitu 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, serta tindakan. Empat penguasaan 

tersebut dapat diperoleh bila guru merancang pembelajaran agar tercapainya 

kompetensi IPS dengan melibatkan aktivitas siswa. Aktivitas siswa bukan hanya 

proses menyerap informasi, gagasan, dan keterampilan tetapi dalam bentuk 

menemukan, mengolah, dan membangun informasi sehingga menjadi pembelajaran 

yang bermakna. TGT adalah salah satu model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keterampilan dasar, pencapaian, interaksi positif antar siswa, harga 

diri, dan sikap menerima siswa lain. Untuk mencegah dominasi beberapa siswa, 

penerapan model TGT diintegrasikan dengan teka-teki silang dengan harapan 

mampu mewujudkan tujuan pembelajaran IPS. 

Kata kunci: Ilmu Pengetahuan Sosial, TGT, Crossword Puzzle 

 

Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu 

sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan 

secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan (Somantri, 2001:92). 

Mata pelajaran IPS diajarkan di SD untuk mengarahkan siswa agar dapat menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggug jawab, serta warga dunia yang cinta damai 

(Gunawan, 2013:51). Materi IPS untuk jenjang sekolah dasar tidak memperlihatkan 

masing-masing disiplin ilmu karena yang lebih dipentingkan adalah dimensi pedagogik 

dan psikologis serta karakteristik kemampuan berpikir peserta didik yang bersifat 

holistik. 

Pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar menurut Somantri (2001:92) pada 

dasarnya bertujuan mempersiapkan siswa sebagai warga negara yang menguasai 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skils), sikap dan nilai (attitude and value) yang 

dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi, atau masalah 

sosial serta kemampuan  tindakan (action) mengambil keputusan  dan berpartisipasi 

dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik.  

Metode pembelajaran IPS di sekolah dasar perlu diubah dari metode ekspositori 

menjadi metode pembelajaran yang bervariasi seperti menyajikan cooperative learning 

model; role playing, jigsaw, membaca sajak, novel, jurnal, dan  disertakan dalam 

aktivitas akademik (Gunawan, 2013:52).  

Penerapan strategi, metode, dan model pembelajaran IPS di sekolah dasar 

berkaitan erat dengan kemahiran profesional yang dimiliki guru. Menurut Wiriaatmaja 

(2002:276) guru harus selalu memperbarui kemahiran profesional (professional skill) 

dan meningkatkan kemampuan mengajar (teaching skills). Peran pemerintah dirasakan 

masih kurang maksimal bagi guru dalam memfasilitasi peningkatan kompetensi 

tersebut. Guru merasa minim memiliki kesempatan untuk mengikuti lokakarya, 

seminar, dan pelatihan-pelatihan dalam memperbaiki pembelajaran. Pelaksanaan 
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Kelompok Kerja Guru (KKG) belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan guru 

terhadap permasalahan –permasalahan yang timbul dalam pembelajaran IPS.  

Materi pembelajaran IPS disusun berdasarkan wawasan global, menurut Gunawan 

(2013: 93) topik pembelajaran tentang: 1) kesadaran diri, 2) kecakapan berpikir, 3) 

kecakapan akademik, 4) pengembangan social skills;  Titik berat guru dalam 

membelajarkan siswa biasanya hanya terfokus pada mengembangkan kecakapan 

akademik seperti memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang budaya, 

lingkungan, ekonomi, waktu, dan perubahan dunia. Keterampilan sosial kurang 

dikembangkan padahal sangat penting supaya kita tidak hanya menjadi objek 

penguasaan globalisasi belaka.  

Keterampilan sosial dikembangkan dalam pembelajarkan IPS dengan menerapkan 

model kooperatif. Menurut Slavin (2005:8) inti dari pembelajaran kooperatif adalah 

para siswa duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan empat orang untuk 

menguasai materi yang disampaikan guru.  Struktur kelompok bersifat heterogen dan 

keberhasilan belajar kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota 

kelompok, baik secara individual maupun secara kelompok. Salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang sesuai untuk IPS adalah model kooperatif Teams Games 

Tournament ( TGT ) dengan crossword puzzle ( TTS).  

Kooperatif TGT menurut Slavin ( dalam Huda, 2013:197) ―TGT berhasil 

meningkatkan keterampilan dasar, pencapaian, interaksi positif antar siswa, harga diri, 

dan sikap penerimaan pada siswa-siswa lain yang berbeda‖. Menurut Kagan 

(2009:17.21) TGT mirip dengan STAD kecuali dalam hal menggunakan turnamen 

permainan akademis bukan kuis. Aktivitas pembelajaran TGT mendorong siswa untuk 

bermain sambil berpikir, bekerja dalam suatu tim dan kompetitif terhadap tim yang lain 

(Warsono dan Hariyanto, 2014:197).   

Penggunaan crossword puzzle (TTS) dalam pembelajaran memberikan peran dan 

konstribusi sama setiap siswa dalam game dan turnament. Menurut Silberman 

(2005:246) mendesain tes uji pada teka-teki silang mengundang keterlibatan dan 

partisipasi langsung. Teka-teki silang dapat diselesaikan secara individu atau secara tim. 

Siswa yang belajar menggunakan TTS. menunjukkan ingatan lebih kuat,  gabungan 

konsep, dan tingkat kepercayaan diri yang meningkat. Saat bekerja dengan TTS siswa 

menggunakan berpikir kritis ketika mempertimbangkan petunjuk-petunjuk dan secara 

sistematis menyempitkan kemungkinan jawaban. Memecahkan petunjuk seringnya 

membutuhkan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, termasuk analisis, sintesis, dan 

penerapan dari pengetahuan yang dimilikinya. 
 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Social studies di Indonesia disebut sebagai Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Pengertian IPS secara umum adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan 

penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-

konsep dan keterampilan-keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan 

Ekonomi (Gunawan, 2013:48). Khusus untuk sekolah dasar, IPS merupakan salah satu 

mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi 

yang berkaitan dengan isu sosial. Memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi dan 

Ekonomi.   

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 37 

dijelaskan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut kajian ilmu pengetahuan sosial 
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antara lain ilmu bumi, sejarah ekonomi, kesehatan, dan sebagainnya dimaksudkan untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik 

terhadap kondisi sosial masyarakat.   

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  No. 22 Tahun 2006 tentang 

stándar isi dinyatakan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut; a) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya; b) bemiliki kemampuan dasar untuk 

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial; c) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap 

nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; d) memiliki kemampuan berkomunikasi, 

bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, 

nasional, dan global.  

Pembelajaran IPS juga mengembangkan keterampilan vocabuler sosial yaitu 

semua kata, perbendaharaan kata atau kosakata yang biasa digunakan dalam IPS. 

Rendahnya penguasaan vocabuler IPS merupakan salah satu penyebab utama 

rendahnya pemahaman dan banyaknya kesalahan membaca dalam IPS. Jenis vocabuler 

sosial yang sering muncul dalam pembelajaran IPS diantaranya; 1) Istilah teknis 

contoh: kolonialisme, hak monopoli, pelayaran hongi; 2) istilah figuratif contoh : 

devide et impera, landrente, culture stellsel, tanam paksa, kerja rodi, kerja romusha; 3) 

akronim contoh : VOC, PETA, ASEAN, 

Pengembangan vocabuler sosial dalam IPS hendaknya dilakukan oleh guru 

dalam kondisi ketika motivasi siswa sedang tinggi untuk belajar. Menurut Jarolimek 

dan Parker ( dalam Sapriya, 2014: 167) strategi yang tepat dengan menuliskan kata-

kata atau istilah kunci pada suatu kalimat dan mendiskusikan maknanya. Guru-guru 

hedaknya mendorong para siswa agar menggunakan vocabuler sosial dalam pross 

belajar mengajar IPS baik dalam diskusi maupun dalam tulisan atau karangan. Hal ini 

menimbulkan rasa ingin tahu terhadap arti kata atau istilah baru dan merupakan aspek 

yang perlu dikembangkan.   

Untuk melatih siswa, guru dapat melibatkan siswa dalam permainan kata-kata. 

Guru dapat menyajikan teka-teki persamaan atau lawan kata, misalnya menyajikan 

teka-teki silang atau menyusun kata-kata agar membetuk makna. Adanya kegiatan 

berlatih dan melibatkan aktivitas siswa seperti TTS akan membantu melatih 

menyajikan informasi dan istilah-istilah baru.  Aktivitas membuat dan bermain TTS 

melibatkan aspek sensor motorik  sehingga mendukung pembelajaran IPS. 

Sejumlah kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan guru dalam memilih 

aktivitas pembelajaran di kelas (Sapriya, 2014:180) diantaranya adalah : 1) bermanfaat 

untuk mencapai tujuan IPS, 2) dapat mengungkap, memperkaya, dan memperluas 

wawasan dan arti konsep penting, 3) menuntut siswa berpikir dan merencanakan 

sesuatu secara seksama, 4) sesuai dengan kemampuan siswa, 5) waktu dan tenaga yang 

dihabiskan dapat diimbangi oleh hasil belajar yang diperoleh, 6) bahan-bahan yang 

diperlukan tersedia.   

Pembelajaran dengan TTS menurut Crossman dan Crossman (1983:98) memiliki 

beberapa keuntungan potensial diantaranya adalah; a) banyak orang yang sudah tidak 

asing dengan teka-teki; b) teka-teki silang biasanya dilihat sebagai kegiatan yang 

menghibur, sesuatu yang tidak berhubungan dengan sekolah bagi sebagaian besar siswa. 

Jadi hal itu bisa menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan; c) kemungkinan bisa 

merubah kebiasaan belajar atau keahlian; d) kemungkinan dapat meningkatkan minat 

pada materi pelajaran; e) bisa menjadi teknik yang berguna untuk pelajaran lain; f) 
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kemungkinan dapat meningkatkan ingatan akan materi sehingga meningkatkan nilai 

ujian setelah penggunaan teka-teki dibandingkan nilai ujian sebelumnya. 
 

Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dengan  Crossword Puzzle 

Pembelajaran TGT menurut Edward et al (1974:1) terdiri dari tiga bagian utama, 

tim, game, dan sebuah turnamen. Kelompok diatur dengan tingkat kemampuan siswa 

berbeda ditugaskan dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang dengan tujuan untuk 

membuat setiap kelompok mempunyai hasil yang sama dalam tingkat prestasi. Pendapat 

serupa disampaikan Hulten dan DeVries (1975:8) setiap kelas dibagi menjadi 

kelompok-kelompok yang beranggotakan empat orang. Siswa ditentukan ke dalam 

kelompok sehingga siswa yang berprestasi tinggi, sedang, rendah terwakili. Prosedur ini 

dapat membantu menyamakan sumber-sumber akademis antar kelompok. Keanggotaan 

kelompok juga seimbang dalam hal jenis kelamin dan latar belakang etnis. 

Kelebihan TGT sebagaimana disampaikan Edward dkk (1974:3) sebagai berikut: 

tiga komponen TGT, tim, game, dan turnamen merubah susunan kelas dengan cara yang 

unik. Komponen  tim menciptakan keuntungan yang saling bergantung diantara siswa, 

mereka bergantung pada nilai gabungan tim untuk menentukan peringkat. Saling 

ketergantungan seperti itu meningkatkan pentingnya dukungan teman, untuk melakukan 

yang terbaik secara akademis. Komponen game memberikan sebuah kerangka tugas 

yang (1) mempunyai sedikit dari ciri yang dimiliki kelas tradisional, dan (2) 

menciptakan interaksi interpersonal yang kuat dan menguntungkan. Komponen 

turnamen secara drastis meningkatkan kemungkinan keberhasilan di dalam kelas bagi 

sebagaian besar siswa.  

Terdapat lima komponen utama pembelajaran kooperatif TGT menurut Slavin 

(2005), yaitu: 

1. Presentasi kelas 

  Materi dalam TGT pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di kelas, 

dilakukan diskusi dipimpin guru. Presentasi berfokus pada materi pembelajaran TGT 

yang akan dilakukan dan siswa harus memberi perhatian penuh karena akan membantu 

mengerjakan kuis-kuis, dan skor kuis mereka menentukan skor skor tim mereka. 

2. Tim 

 Menurut Edward dkk (1974:1) tim dibentuk dengan siswa berbagai tingkatan 

prestasi ditugaskan menjadi 4 orang setiap kelompok, setiap tim secara khas terdiri dari 

satu prestasi tinggi, dua prestasi rata-rata, dan satu prestasi rendah. Kegiatan tim yaitu 

melakukan pembahasan permasalahan, mengerjakan tugas dari guru, membandingkan 

jawaban, mengkoreksi sesama anggota untuk memastikan tidak ada anggotanya yang 

membuat kesalahan.  

3. Game 

 Game dalam kooperatif TGT terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang materinya 

dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang diperoleh dari presentasi kelas dan 

kerja tim. Game tersebut dimainkan di atas meja dengan  peserta satu orang siswa yang 

mewakili tim yang berbeda. Seorang siswa mengambil sebuah kartu bernomor dan 

harus menjawab petanyaan sesuai nomor tersebut.  

4. Turnamen 

Turnamen sebagai struktur permainan berlangsung diadakan pada akhir pekan 

atau akhir unit. Meja turnamen berisi siswa dengan kemampuan seimbang misalnya 

empat siswa berprestasi ada di meja satu, empat siswa dengan prestasi di bawahnya ada 

di meja dua dan seterusnya. Hulten dan DeVries (1975:9) menyatakan turnamen 
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biasanya berlangsung 30-45 menit yang mendapatkan nilai tinggi menyumbangkan 

enam poin untuk nilai tim, nilai tengah menyumbang empat poin, dan nilai rendah 

menyumbang dua poin.  

5. Rekognisi Tim 

Kegiatan rekognisi atau penghargaan yaitu menghitung skor kemajuan individual 

dan skor tim serta memberikan sertifikat atau bentuk penghargaan tim lainnya. Skor 

kemajuan dihitung berdasarkan skor awal sebelum pembelajaran kooperatif TGT dan 

skor perolehan tim. Tujuan dibuat skor awal dan poin kemajuan untuk memungkinkan 

semua siswa memberikan poin maksimum bagi kelompok mereka berdasar kemampuan 

dan pengalaman sebelumnya. Skor tim diperoleh dari pembagian jumlah total poin 

kemajuan seluruh anggota tim dengan jumlah anggota tim yang hadir.  

 Penelitian yang dilakukan Fajri, Martini, dan Nugroho (2012) Penerapan  model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) yang dilangkapi dengan  TTS dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yaitu  peningkatan ketuntasan belajar dan prestasi 

afektif siswa. Menurut penelitian Van Wyk (2007) menyimpulkan bahwa hasil dari 

penggunaan metode TGT dalam pembelajaran lebih baik dari metode ceramah.  

 Untuk mencegah dominasi beberapa siswa dan meluasnya materi maka 

pembelajaran menggunaan model kooperatif TGT dipadukan menggunakan crossword 

puzzle. Diharapkan aktivitas dan persaingan dalam belajar meningkat. Dengan 

permainan teka-teki silang sebagai kegiatan tambahan yang menyenangkan 

pembelajaran mudah diingat dan berdampak pada peningkatan hasil belajar IPS.  

Crossword puzzle atau teka teki silang (TTS) menurut Raines (2010:86) pertama 

kali diciptakan  Arthur Wynne, seorang wartawan Inggris pada tahun 1913. TTS 

mendorong berpikir logis, pelafalan yang benar, dan bisa memotivasi siswa untuk 

mengetahui informasi faktual. Menurut Barnard (1966:53) adalah pola kotak  dengan 

ukuran sama dibagi oleh kotak-kotak hitam yang dilihat dari kiri ke kanan, dari atas ke 

bawah sama dengan garis tebal untuk memisahkan huruf. Sedangkan menurut Salim 

dan Salim (2002:1564) teka teki silang adalah teka-teki yang dilakukan dengan cara 

mengisi huruf, dan sebagainya ke dalam petak-petak gambar.  

Menurut penelitian Davis dkk (2009)  teka-teki silang efektif untuk belajar siswa. 

Pembuatan teka-teki silang ini rumit dan membutuhkan waktu lama, tetapi dengan 

bantuan kecanggihan teknologi masalah tersebut bisa teratasi. Penggunaan 

komputer/laptop merupakan salah satu cara yang tepat dan bisa langsung dicetak. 

Dalam penelitian ini, TTS dibuat dengan menggunakan perangkat lunak eclipse 

crossword yang bisa diunduh bebas dari internet dan mudah digunakan oleh siswa kelas 

V SD. 

 

PENUTUP 

Metode pembelajaran IPS di sekolah dasar perlu diubah dari metode ekspositori 

menjadi metode pembelajaran yang bervariasi seperti menyajikan cooperative 

learning model; role playing, jigsaw, membaca sajak, novel, jurnal, dan diikut 

sertakan dalam aktivitas akademik. Titik berat guru dalam membelajarkan IPS siswa 

biasanya hanya terfokus pada mengembangkan kecakapan akademik seperti memahami 

fakta, konsep, dan generalisasi. Penting bagi guru untuk mngembangkan keterampilan 

sosial dan keterampilan vocabular. Guru perlu menerapkan strategi yang dapat 

mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam pembelajaran IPS 

diantaranya cooperative learning, konstruktivistik, dan inquiry.   
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Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Time Game Tournamen dengan 

Crosworod Puzzle dilaksanakan dengan sintaks pembelajaran sebagai berikut. Langkah 

pertama, guru memberikan presentasi kelas, mempersiapkan siswa  terhadap topik 

pembelajaran dengan hal-hal yang dekat dengan siswa dan memberi gambaran kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan. Langkah kedua, siswa bekerja dalam tim untuk 

mempelajari materi melalui tugas dari guru dan bermain kartu soal sebagai bahan tanya 

jawab, dan praktik membuat TTS dengan ecclipse crossword . Langkah ketiga, siswa 

bermain game dengan permainan TTS bersama timnya. Langkah keempat Turnamen 

yaitu kompetisi akademik mengerjakan TTS dengan lawan antar kelompok. Langkah 

kelima rekognisi tim, pemberian penghargaan kepada tim terbaik dengan dimuat dalam 

buletin sekolah dan pemberian alat tulis. 
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Abstrak 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sering dianggap sebagai mata pelajaran yang 

membosankan. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan pembelajaran siswa tidak 

dilibatkan secara aktif dalam proses perolehan informasi. Model pembelajaran 

cooperative script melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Siswa 

secara berpasangan membuat ikhtisar atau ringkasan mengenai ide-ide pokok 

pembelajaran dan kemudian dievaluasi dan diberi saran oleh rekan satu 

kelompoknya. Untuk membantu siswa dalam memuat ikhtisar dan menyimpulkan 

materi pelajaran siswa dibantu dengan teknik mind map.  

Kata kunci: ilmu pengetahuan sosial, cooperative script, mind map 

 

Dalam Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) terdapat mata pelajaran Imu 

Pengetahuan Sosial (IPS) yang merupakan integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu 

sosial, humaniora, sains, bahkan berbagai isu dan masalah kehidupan sosial. Menurut 

Standar Isi KTSP 2006 (BSNP, 2006:175) mata pelajaran IPS di sekolah dasar memiliki 

tujuan: 1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya; 2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; 3) 

memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; 4) 

memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat 

yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.  

Melalui pembelajaran IPS, siswa diharapkan mampu mengenal konsep dan 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupannya di masyarakat dan 

lingkungannya, serta memiliki kesadaran bahwa dirinya tidak bisa hidup terpisah dari 

jaringan kehidupan sosial-budaya yang lebih luas baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun global.  

Pada pembelajaran IPS sering muncul anggapan dari siswa tentang mata pelajaran 

ini sebagai pelajaran yang monoton dan membosankan serta bersifat hafalan. Adanya 

anggapan tersebut sepertinya sudah menjadi satu hal yang mendasar dalam 

mempersepsi mata pelajaran IPS. Mata pelajaran IPS dianggap membingungkan karena 

hal yang dikaji oleh mata pelajaran IPS berupa manusia serta berbagai masalah yang 

melingkupinya. Pembelajaran yang hanya dilaksanakan dengan metode ceramah yang 

berkualitas buruk, hanya akan semakin membuat pelajaran IPS tidak menarik. 

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah proses berlangsungnya 

pembelajaran IPS di sekolah dasar cenderung bersifat tekstual, yakni sebatas pada hal-

hal yang sudah dituliskan dalam buku-buku pelajaran yang selama ini telah disediakan, 

dan kurang kontekstual.  

Salah satu model pembelajaran yang dianggap tepat untuk mengatasi 

permasalahan pada pembelajaran IPS yaitu model pembelajaran cooperative script. 

Menurut Lambiote (Huda, 2014:213) ―pembelajaran cooperative script merupakan 

salah satu strategi pembelajaran di mana siswa bekerja secara berpasangan dan 

bergantian secara lisan dalam mengikhtisarkan materi yang dipelajari‖. Dalam model 

mailto:ihidayat556@gmail.com


 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

30 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

pembelajaran ini siswa bersama pasangannya menemukan ide-ide atau gagasan dari 

materi pembelajaran, siswa menemukan ide-ide atau gagasan pelajaran dengan cara 

membuat ikhtisar materi pelajaran yang diberikan guru. Siswa secara bergantian sebagai 

pembicara dan pendengar dalam menemukan ide-ide atau gagasan dan saling 

melengkapi dalam menemukan ide-ide atau gagasan pelajaran. Dalam hal ini siswa ikut 

berperan aktif dalam menemukan ide-ide atau gagasan materi pelajaran, tidak hanya 

mengandalkan informasi yang diberikan oleh guru. Untuk mempermudah siswa dalam 

membuat ikhtisar materi pembelajaran dengan menggunakan model cooperative script 

siswa akan dibantu menggunakan teknik mind map. Buzan (2012:4) menyatakan bahwa 

mind map adalah cara mencatat yang tidak membosankan, dengan menggunakan mind 

map akan mudah menggali informasi, mendapatkan ide baru, dan cara cepat untuk 

belajar. Mind map dapat digunakan untuk membantu siswa dalam menyimpan dan 

menemukan ikhtisar materi pembelajaran. Menurut Huda (2014:307) ―mind map 

digunakan untuk membentuk, memvisualisasi, mendesain, mencatat, memecahkan 

masalah, membuat keputusan, merevisi, dan mengklarifikasi topik utama. Mind map 

digunakan untuk membrainstroming suatu topik sekaligus menjagi strategi ampuh bagi 

siswa‖. Pembuatan ikhtisar materi pelajaran menggunakan teknik mind map akan 

membantu siswa  dalam menemukan ide-ide atau gagasan yang terdapat pada materi 

yang dipelajari. 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Ilmu Pengetahuan Sosial atau Social Studies menurut National Council for the 

Social Studies (Gunawan, 2013:20) didefinisikan sebagai berikut.  
Social Studies is the integrated study of the social science and humanities to 

promote civic competence. Within the school program, social studies provide 

coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, 

archeology, economics, geography, history, law philosophy, political science, 

psycology, religion, and sociology, as all as appropriate content from the 

humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social 

studies is to help young people develop the ability to make informed and reason 

decision for the public good as citizen of a culturally diverse, democratic society in 

an interdependent world. 

Di Indonesia Social Studies disebut sebagai Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Gunawan (2013:48) mendefinisikan IPS sebagai suatau bahan kajian yang terpadu yang 

merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari 

konsep-konsep dan keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. 

Untuk memahami masalah IPS hendaknya siswa memiliki pemahaman yang baik 

tentang disiplin ilmu-ilmu sosial yang meliputi struktur, ide fundamental pertanyaan 

pokok (mode of inquiry), metode-metode yang digunakan dan konsep-konsep setiap 

disiplin ilmu, di samping pemahaman tentang prinsip-prinsip kependidikan dan 

psikologi serta permasalahan sosial.  

Pelajaran IPS di tingkat Sekolah Dasar (SD) oleh Gunawan  (2013:51) 

didefinisikan sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD yang mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial 

yang memuat materi geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran 

IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar 

pada dasarnya bertujuan mempersiapkan siswa sebagai warga negara yang menguasai 
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pengetahuan (knowledge), keterampilan (skils), sikap dan nilai (attitude and value) yang 

dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi, atau masalah 

sosial serta kemampuan mengambil keputusan  dan berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik.  

Karakteristik IPS di SD dijelaskan oleh (Ruminiati, 2010:6-7) terdiri dari 

perpaduan empat ilmu sosial yang meliputi pendidikan Geografi, Sejarah, Sosiologi, 

dan Ekonomi. Keterpaduan tersebut dimaksudkan untuk membiasakan anak sejak usia 

SD dalam memecahkan masalah sosial dengan pendekatan secara utuh, tidak terkotak-

kotak dari berbagai disiplin ilmu sosial. Namun demikian ilmu sosial antropologi juga 

termasuk dalam pembelajaran IPS di SD. 

Menurut Gunawan (2013:51) terdapat beberapa aspek yang masuk dalam ruang 

lingkup mata pelajaran IPS yang meliputi: 1.Manusia, tempat, dan lingkungan; 2. 

Waktu, berkelanjutan dan perubahan; 3. Sistem sosial dan budaya; 4. Perilaku ekonomi 

dan kesejahteraan; 5. IPS SD sebagai Pendidikan Global (global education), yakni: 

Mendidik siswa akan kebhinekaan bangsa, budaya, dan peradaban di dunia; 

Menanamkan kesadaran semakin terbukanya komunikasi dan transportasi antar bangsa 

di dunia; mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan perusakan lingkungan.   

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bersumber pada hal-hal yang ada di 

lingkungan siswa. Baik lingkungan pada masa lampau, masa kini, dan masa datang, 

yang meliputi semua yang terjadi di sekitar siswa dari tingkat terdekat, lokal, regional, 

maupun global. IPS disebut sebagai bidang keilmuan yang sangat dinamis, hal ini 

karena IPS mempelajari keadaan masyarakat yang sangat pesat perkembangannnya. 

Filsafat pendidikan IPS merupakan praktik pendidikan tentang pendidikan ilmu-ilmu 

sosial agar siswa mampu memahami masalah-masalah sosial dan dapat mengatasi serta 

mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. 

Penyampaian mata pelajaran IPS di sekolah selain bertujuan untuk mendapatkan 

pengetahuan juga bertujuan agar siswa dapat megembangkan keterampilan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Somantri (Gunawan, 2013:103) 

mengemukakan bahwa pembelajaran IPS di sekolah bertujuan untuk: 1) mendidik siswa 

menjadi ahli ekonomi, politik, hukum sosiologi dan pengetahuan sosial lainnya; 2) 

menumbuhkan warga negara yang baik; 3) membimbing siswa yang akan meneruskan 

pendidikan ke universitas maupun yang akan terjun langsung ke masyarakat; 4) 

mempelajari bahan pelajaran yang sifatnya tertutup. 

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembelajaran IPS. Pembelajaran 

IPS yang tidak membangkitkan minat dan harapan siswa dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Menurut Gunawan (2013:110) terdapat 10 mitos tentang pembelajaran IPS yang 

meliputi: 1. masih berkutat pada studi tentang nama, fakta, data mati dari berbagai kisah 

manusia dari setiap masyarakat; 2. menjemukan, membosankan; 3. tidak praktis; 4. 

begitu sarat materi; 5. kurang menyentuh realitas keidupan masyarakat setempat; 6.  

sangat bersifat memorizing terhadap isi buku teks belaka; 7. sangat teoritis tetapi tidak 

paham praktek; 8. hanya menyajikan berbagai informasi sementara siswa tidak satupun 

memahaminya; 9. kurang membelajarkan keterampilan berpikir; 10. cenderung untuk 

mendoktrinasi nilai-nilai dari guru sendiri dari pada ―hidden curriculum” yang ada pada 

diri siswa yang sebenarnya juga sarat nilai. 

Pembelajaran Cooperative Script Berbantuan Mind Map 

 Pembelajaran kooperatif  merupakan  salah satu model pembelajaran yang 

melibatkan siswa dalam mengkonstruksi pembelajaran. Arends (2008:6) 

mengemukakan pembelajaran kooperatif mempersiapkan siswa untuk belajar tentang 
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kolaborasi dan berbagai keterampilan sosial yang sangat berharga yang akan meraka 

gunakan sepanjang hidupnya.  Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

dengan membentuk sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang memiliki 

tingkat kemampuan berbeda untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Model 

kooperatif menerapkan falsafah homo homini socius yang menekankan manusia adalah 

makhluk sosial dalam pendidikan (Lie, 2010:28). Pelaksanaan prosedur kooperatif 

dengan benar akan memudahkan pendidik mengelola kelas dengan lebih baik. Struktur 

kelompok bersifat heterogen dan keberhasilan belajar kelompok tergantung pada 

kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individual maupun secara 

kelompok. Siswa kelompok atas menjadi tutor bagi kelompok bawah, memperoleh 

bantuan khusus dari teman sebaya yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama.  

Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan 

pembelajaran kooperatif yaitu: 1) guru menjelaskan tujuan pelajaran dan memberikan 

motivasi kepada siswa, 2) guru menyajikan informasi, 3) siswa dikelompokkan dalam 

tim-tim belajar, 4) guru memberikan bimbingan pada saat siswa bekerja bersama untuk 

menyelesaikan tugas bersama mereka, 5) evaluasi, 6) memberi hadiah atau penghargaan 

terhadap usaha-usaha kelompok maupun individu.  

Tabel 1 Sintaks Pembelajaran Kooperatif 
Fase-Fase Aktivitas Guru 

Fase 1 

Menjelaskan tujuan 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar 

Fase 2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan bacaan 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok dan belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien 

 

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka 

Fase 5 
Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun 

hasil belajar individu dan kelompok 

(Sumber: Arends, 2008:21) 

Menurut Roger dan Johnson (Lie, 2010: 31) terdapat 5 unsur dalam pembelajaran 

kooperatif yaitu: 1) saling ketergantungan positif, 2) tatap muka, 3) tanggung jawab 

perseorangan, 4) komunikasi antar anggota, 5) evaluasi proses kelompok. Lima unsur 

ini akan meningkatkan aktivitas pembelajaran di kelas, menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis, bekerja sama, dan meningkatkan kualitas interaksi guru dengan siswa. 

Solihatin dan Raharjo (2012:13) menyatakan pembelajaran kooperatif menunjukkan 

efektivitas yang sangat tinggi bagi perolehan hasil belajar siswa, baik dilihat dari 

penguasaan materi pelajaran dan menumbuhkan sikap sosial yang sangat bermanfaat 

dalam kehidupan masyarakat.  

Model pembelajaran cooperative script merupakan salah satu jenis dari model 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran cooperative script dalam 

perkembangannya mengalami banyak adaptasi sehingga melahirkan beberapa 

pengertian dan bentuk yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya.  

Dansereau (Shoimin, 2014:49) menyebutkan ―cooperative script merupakan skenario 
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pembelajaran kooperatif. Artinya, setiap siswa mempunyai peran dalam saat diskusi 

berlangsung.‖ 

Schank dan Abelson (Shoimin, 2014: 49) menerangkan cooperative script 

merupakan pembelajaran yang menggambarkan interaksi siswa seperti ilustrasi 

kehidupan sosial siswa dengan lingkungannya, sebagai individu, dalam keluarga, 

kelompok masyarakat dan masyarakat yang lebih luas. Dari beberapa pengertian di atas 

dapat disimpulkan dalam pembelajaran cooperative script terjadi suatu kesepakatan 

antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa untuk berkolaborasi memecahkan 

suatu masalah dalam pembelajaran, seperti halnya menyelesaikan masalah yang terjadi 

pada kehidupan sosial siswa.  

Pada pembelajaran cooperative script terjadi kesepakatan antar siswa tentang 

aturan-aturan dalam berkolaborasi, yaitu siswa satu dengan pasangannya bersepakat 

menjalankan peran masing-masing. Siswa yang berperan sebagai pembicara 

membacakan hasil pemecahan masalah yang diperoleh beserta prosedurnya dan siswa 

yang menjadi pendengar, menyimak dan mendengar penjelasan dari pembicara serta 

mengingatkan pembicara jika ada kesalahan. Masalah kemudian dipecahkan secara 

bersama untuk kemudian  disimpulkan bersama. Dalam pembelajaran cooperative script 

potensi siswa benar-benar diberdayakan untuk mengaktualisasi pengetahuan dan 

keterampilannya.  Dalam pelaksanaan pembelajaran cooperative script  guru berperan 

sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Selain itu 

guru mengontrol dan mengarahkan siswa jika terdapat kesulitan.  

Dalam menerapkan model pembelajaran cooperative script peneliti mengadopsi 

dan memodifikasi langkah-langkah pembelajaran, adapun langkah langkah 

pembelajaran cooperative script sebagai berikut; a) membentuk siswa dalam kelompok 

secara berpasangan; b) menentukan peran dalam kelompok sebagai pembicara maupun 

sebagai pendengar; c) mengkoordinasikan wacana/materi pelajaran; d) membuat ikhtisar 

wacana/materi pelajaran dan pemecahan masalah; e) mengkoordinasi penyampaian dan 

evaluasi penyampaian ide-ide pokok pelajaran; f) menyimpulkan ide-ide dan gagasan. 

Setiap model pembelajaran yang dikembangkan pasti terdapat kelebihan dan 

kekurangan. Demikian halnya dengan model pembelajaran cooperative script. Menurut 

Huda (2014:214) model pembelajaran cooperative script mempunyai beberapa 

keunggulan diantaranya; 1) dapat menumbuhkan ide-ide atau gagasan baru, daya pikir 

kritis, serta mengembangkan jiwa keberanian dalam menyampaikan hal-hal baru yang 

diyakini benar; 2) mengajarkan siswa untuk percaya pada guru dan lebih percaya lagi 

pada kemampuan berpikir, mencari informasi dari sumber lain, dan belajar dari siwa 

lain; 3) mendorong siswa untuk berlatih memcahkan masalah dengan mengungkapkan 

idenya secara verbal dan membandingkan ide siswa dengan ide temannya; 4) 

memudahkan siswa berdiskusi dan melakukan interaksi sosial; dan 5) meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif. 

Sedangkan kelemahan pembelajaran cooperative script menurut Huda (2014:214) 

diantaranya; 1) ketakutan siswa dalam mengeluarkan ide dan kesulitan membuat 

ikhtisar materi; 2) ketidak mampuan siswa menerapkan model pembelajaran ini, 

sehingga banyak waktu yang akan tersita; 3) kesulitan membentuk kelompok yang 

solid. Untuk meminimalisir kekurangan pada model pembelajaran cooperative script, 

maka peneliti memadukan sintaks cooperative script dengan teknik mind map.  

Pada sintaks membuat membuat ikhtisar wacana/materi pelajaran peneliti 

memadukan dengan teknik mind map. Dalam membuat ikhtisar siswa akan lebih mudah 

karena lebih terkonsep dan lebih menarik. Menurut Buzan (2007:6) mind map adalah 
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cara membuat catatan yang tidak membosankan. Menurut Buzan (2012:4) mind map 

merupakan suatu teknik mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan 

memetakan pikiran-pikiran kita dalam memetakan pikiran. Mind map mambantu siswa 

mengatasi kesulitan, mengetahui apa yang hendak ditulis, serta bagaimana 

mengorganisasikan gagasan, sebab teknik ini mampu membantu siswa menemukan 

gagasan, mengetahui apa yang akan ditulis siswa, serta bagaimana memulai menulis 

gagasan tersebut. Liu et al (2014) mengemukakan, mind map merupakan salah satu 

jenis alat visual dan juga membangun teori. Mind map menekankan keterlibatan aktif 

dari peserta didik yang dapat memanfaatkan pengetahuan yang ada untuk membangun 

pengetahuan baru dalam pikirannya mengakibatkan perubahan konseptual. Berubah 

konsep tidak hanya dapat memperkaya informasi yang ada, tetapi juga meningkatkan 

aplikasi karena kekayaan pencarian informasi. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mind map adalah 

suatu teknik yang membiasakan siswa berpikir cepat untuk mengembangkan 

pengetahuannya. Konsep-konsep yang baru ditemukan secepatnya ditabung ke dalam 

otak dengan benar dan akan digunakan atau digeneralisasikan dengan konsep lain 

dengan cepat pula saat dibutuhkan.  

Menurut Buzan (2012:6) mind map dapat membantu kita untuk merencana, 

berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, menghemat waktu, menyelesaikan masalah, 

memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan 

lebih baik, belajar dengan lebih cepat dan efisien. 

Dalam membuat mind map terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh. 

Langkah-langkah tersebut menurut Buzan (2012:15) meliputi; 1) mulai dari bagian 

tengah yang kosong; 2) menggunakan gambar sebagai ide pokok; 3) gunakan warna; 4) 

hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat; 5) membuat garis hubung 

melengkung; 6) menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis; 7) gunakan gambar. 

Adapun sintaks pembelajaran cooperative learning berbantuan mind map sebagai 

merikut: 
Tabel 2 Sintaks Pembelajaran Cooperative Script Berbantuan Mind Map 

No.  Sintaks cooperative script Mind map 

1 Membentuk  kelompok  secara berpasangan  

2 Menentukan peran dalam pasangan, sebagai pembicara 

maupun pendengar 

 

3 Mengkoordinasikan wacana/materi pelajaran  

4 Membuat ikhtisar wacana/materi pelajaran dan pemecahan 

masalah 

Mind map 

5 Mengkoordinasi penyampaian dan evaluasi penyampaian 

ide-ide pokok pelajaran 

 

6 Menyimpulkan ide-ide dan gagasan Mind map 

7 Bertukar peran dalam kelompok  

 

PENUTUP 

Cooperative script merupakan pembelajaran yang menggambarkan interaksi 

siswa seperti ilustrasi kehidupan sosial siswa dengan lingkungannya, sebagai individu, 

dalam keluarga, kelompok masyarakat dan masyarakat yang lebih luas. Dapat 

disimpulkan bahwa dalam pembelajaran cooperative script terjadi suatu kesepakatan 

antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa untuk berkolaborasi memecahkan 

suatu masalah dalam pembelajaran, seperti halnya menyelesaikan masalah yang terjadi 

pada kehidupan sosial siswa.  
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Pada pembelajaran cooperative script terjadi kesepakatan antar siswa tentang 

aturan-aturan dalam berkolaborasi, yaitu siswa satu dengan pasangannya bersepakat 

menjalankan peran masing-masing. Siswa yang berperan sebagai pembicara 

membacakan hasil pemecahan masalah yang diperoleh beserta prosedurnya dan siswa 

yang menjadi pendengar, menyimak dan mendengar penjelasan dari pembicara serta 

mengingatkan pembicara jika ada kesalahan. Masalah kemudian dipecahkan secara 

bersama untuk kemudian  disimpulkan bersama.  

Untuk meminimalisir kekurangan pada model pembelajaran cooperative script, 

maka peneliti memadukan sintaks cooperative script dengan teknik mind map. Pada 

sintaks membuat membuat ikhtisar wacana/materi pelajaran peneliti memadukan 

dengan teknik mind map. Dalam membuat ikhtisar siswa akan lebih mudah karena lebih 

terkonsep dan lebih menarik serta mind map merupakan cara membuat catatan yang 

tidak membosankan. 

Mind map menekankan keterlibatan aktif dari peserta didik yang dapat 

memanfaatkan pengetahuan yang ada untuk membangun pengetahuan baru dalam 

pikirannya mengakibatkan perubahan konseptual. Berubah konsep tidak hanya dapat 

memperkaya informasi yang ada, tetapi juga meningkatkan aplikasi karena kekayaan 

pencarian informasi. 
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Abstrak 
Artikel ini bertujuan untuk mendeskrisipkan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw pada mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar. Karakteristik mata pelajaran IPS 

yang bukan hanya sekedar hafalan melainkan bertujuan untuk merubah sikap dan 

perilaku siswa. Dibutuhkan model pembelajaran inovatif untuk mewujudkan tujuan 

tersebut dan salah satunya model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Metode 

penulisan melalui kajian teoretik dan kajian hasil penelitian penggunaan strategi 

jigsaw pada proses pembelajaran yang mengulas model pembelajaran kooperatif 

jigsaw untuk IPS SD yang terdiri dari (1) perencanaan menata ruang kelas,             

(2) membentuk kelompok pembelajaran jigsaw, (3) sintaks pembelajaran jigsaw, 

dan (4) manfaat strategi jigsaw. 

Kata kunci: kooperatif, jigsaw, IPS, sekolah dasar. 
 

Seorang pendidik seyogianya terus mengembangkan kompetensi pedagogik, 

kreatif dan inovatif  dalam memilih dan menggunakan metode, strategi, serta media 

pembelajaran untuk menunjang kualitas proses pembelajaran di kelasnya. Tak terkecuali 

pengelolaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada jenjang Sekolah Dasar.  

Menurut Susanto (2014:6) untuk mencapai hal tersebut tergantung kualitas dan 

kecakapan guru dalam mendayagunakan berbagai sumber belajar, metode serta media 

pembelajaran yang dapat memotivasi siswa agar aktif, kreatif, dan sistematis terhadap 

suatu permasalahan. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam 

pasal 3 Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yakni agar peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas proses 

pembelajaran dalam pendidikan IPS dengan menerapkan berbagai strategi pembelajaran 

yang menekankan pada student-centered.  Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah 

dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat dalam proses 

pembelajaran IPS, di antaranya penerapan model pembelajaran kooperatif (cooperatif 

learning) hal itu sesuai dengan bukti empiris serta dukungan teoretis.  

Slavin (2008:10) menyatakan bahwa semua metode pembelajaran kooperatif 

menyumbangkan ide bahwa siswa yang bekerja sama dalam belajar dan bertanggung 

jawab terhadap teman satu timnya mampu membuat diri mereka belajar sama baiknya. 

Hal ini karena dalam pembelajaran kooperatif atau yang dikenal juga pembelajaran tim 

siswa mempunyai tiga konsep penting yakni penghargaan bagi tim, tanggung jawab 

individu, dan kesempatan sukses yang sama.  

Menurut Riyanto (2009:267) pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang dirancang untuk membelajarkan kecakapan akademik (academic 

skill), sekaligus keterampilan sosial (social skill) termasuk interpersonal skill. Model 

pembelajaran ini berangkat dari dasar pemikiran “getting better together” yang 

menekankan pada pemberian pada kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana yang 

kondusif pada siswa.  

mailto:irmansefa@gmail.com
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Menggunakan model pembelajaran kooperatif, siswa bukan hanya belajar dan 

menerima apa yang disajikan oleh guru dalam pembelajaran, melainkan dapat belajar 

dari siswa/teman lainnya serta mempunyai kesempatan untuk membelajarkan  siswa 

yang lain. Di samping itu, kemampuan siswa untuk belajar mandiri dapat lebih 

ditingkatkan. Senada dengan hal tersebut Silberman, (2014: 177) juga mengemukakan   

sebagian pakar percaya bahwa sebuah mata pelajaran baru benar-benar dikuasai ketika 

si pembelajar mampu mengajarkannya kepada orang lain. Pengajaran sesama siswa 

memberi siswa kesempatan untuk mempelajari sesuatu dengan baik dan, sekaligus 

menjadi narasumber bagi satu sama lain.  

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang bisa meningkatkan aktivitas 

belajar siswa yaitu teknik atau tipe jigsaw yang dikembangkan  oleh Elliot Aronson dan 

rekan-rekannya (Slavin, 2008:236). Model pembelajaran kooperatif jigsaw melalui 

pembentukan kelompok asal dan ahlinya menjadikan siswa lebih aktif dalam belajar 

sehingga strategi ini menjadi salah satu pilihan guru dalam pembelajaran IPS yang 

menekankan kualitas proses melalui pendekatan student center. 

Keefektifan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di tingkat 

Sekolah Dasar telah diuji melalui beberapa penelitian yang telah dilakukan. Hasil 

penelitian tersebut diantaranya oleh Ismail (2014) menyimpulkan bahwa rancangan 

pembelajaran dalam pembelajaran IPS menggunakan model kooperatif jigsaw di kelas 

IV SD Muhammadiyah I Ketapang Pontianak dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa.  

Hasil penelitian Silahi dan Putri (2014)  menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif model jigsaw dalam mata pelajaran IPS 

dapat membuat siswa termotivasi serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

SD Negeri 101776 Sampali Medan. Model pembelajaran kooperatif jigsaw merupakan 

alternatif strategi pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan guru kelas SD untuk 

meningkatkan motivasi siswa dan membuat proses pembelajaran pada mata pelajaran 

IPS berkualitas. 

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Karakteristik Siswa SD 

Seorang pendidik, khususnya di tingkat sekolah dasar sebaiknya terlebih dahulu 

memahami karakteristik siswanya. Pemahaman ini  dapat menjadi pertimbangan guru 

dalam menentukan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. Siswa sekolah dasar memiliki beberapa 

karakteristik.   

Sumantri dan Syaodih (2006:19) menjelaskan karakteristik siswa sekolah dasar, 

yaitu (1) umumnya anak SD senang bermain sehingga karakteristik ini menuntut guru 

SD untuk merancang model pembelajaran yang serius tetapi santai sehingga sebaiknya 

mengandung unsur permainan di dalamnya;  (2)  senang bergerak yang membuat anak 

SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit, oleh karena itu guru 

hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau 

bergerak; (3) anak senang bekerja dalam kelompok  yang membuat mereka belajar 

aspek-aspek penting dalam proses sosialisasi seperti belajar memenuhi aturan-aturan 

kelompok, belajar setia kawan, belajar menerima tanggung jawab, belajar bersaing 

secara sehat bersama teman-temannya, belajar bagaimana bekerja dalam kelompok, 

belajar keadilan dan demokrasi melalui kelompok; dan (4) senang melakukan sesuatu 

secara langsung sehingga anak lebih mudah paham  apabila dilibatkan langsung dalam 
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pembelajaran sesuai  teori psikologi perkembangan kognitif yang memasuki tahap 

operasi konkret.  

Menurut Gunarsa (2008:192) di sekolah anak-anak sangat peka dan dipengaruhi 

oleh model-model dalam lingkungan kelompoknya. Anak akan mudah belajar dan 

meniru apa yang dilakukan teman dalam kelompoknya. Karakteristik ini membawa 

implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak 

untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk 

membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau 

menyelesaikan suatu tugas secara kelompok. Salah satu model pembelajaran yang 

cocok untuk mengaplikasikan tuntutan tersebut adalah model pembelajaran kooperatif. 

Karakteristik Guru Kelas SD 

Guru kelas SD merupakan guru yang mengampu paling sedikit 1 (satu) rombel 

dalam 1 (satu) minggu secara penuh pada satu satuan pendidikan dasar. Selain mengajar 

dan mendidik, guru kelas juga berkewajiban melaksanakan tugas-tugas administrasi. 

Guru kelas wajib mengajarkan minimal lima mata pelajaran SD yakni Matematika, IPA, 

Bahasa Indonesia, IPS, dan PKn. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru yang menjelaskan Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI bahwa 

guru kelas SD harus memiliki beberapa kompetensi. Kompetensi tersebut mendukung 

kinerja guru kelas SD secara profesional.  

Sesuai amanat  Permendiknas tersebut kompetensi yang harus dimiliki guru kelas 

SD ada empat yaitu (1) kompetensi pedagodik seperti penguasaan karakterisitik peserta 

didik dan teori belajar serta penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik;                  

(2) kompetensi kepribadian, diantaranya guru harus bertindak sesuai dengan norma 

agama dan hukum; (3) kompetensi sosial yang mensyaratakan guru kelas harus mampu 

bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif; dan (4) kompetensi 

profesional yang menuntut  guru kelas untuk menguasai materi, struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.  

Khusus untuk mata pelajaran IPS sebagaimana yang disyaratkan dalam 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, guru kelas SD harus (1) menguasai materi 

keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS; (2) 

mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS; (3) memahami cita-cita, 

nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan 

masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global; dan (4)  memahami fenomena 

interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan 

perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global. 

Penguasaan keempat standar kompetensi guru kelas SD dapat melaksanakan tugas 

dan fungsinya sebagai pengajar dan pendidik di jenjang sekolah dasar secara 

profesional. Ardiansyah (2013) melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa keempat 

komponen itu merupakan kesatuan yang harus menjadi bagian yang integral dalam diri 

dan pelaksanaan tugas seorang guru. Guru yang hanya memiliki salah satu kompetensi 

yang baik tidak cukup menjadi dasar pelaksanaan tugas guna memperoleh hasil belajar 

peserta didik yang baik, apabila tidak disertai dengan kepemilikan kompetensi 

kepribadian, professional dan sosial yang memadai pula. 

Menurut Hendri (2010) guru SD harus memiliki minimal dua kompetensi yaitu 

karakter guru profesional dan modal kecerdasan emosi yang memadai serta tanggap 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Guru dan calon guru SD senantiasa terus 
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mengembangkan kompetensinya dalam rangka menyelenggarakan layanan pendidikan 

yang bermutu di sekolahnya masing-masing.  

Sejalan dengan hal tersbut, Asmani (2014:27) menyatakan bahwa untuk 

meningkatkan kualitas belajar siswa, dibutuhkan sebuah proses kreatif dalam 

pembelajaran. Upaya-upaya penting mesti dilakukan untuk mendayagunakan potensi 

kognitif dan afektif siswa secara optimal, sehingga ide-ide baru dan cerdas lebih 

terakomodasi.  Oleh karena itu seorang guru kelas harus mampu menjadi panutan dan 

suri tauladan dalam menanamkan nilai-nilai positif dalam mengembangkan potensi 

peserta didik serta senantiasa meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelasnya. 

Karakteristik Mata Pelajaran IPS 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, 

dan Ekonomi (BSNP, 2006:175).  

Sapriya (2009:12) menyatakan bahwa pendidikan IPS ―sebagai seleksi dan 

integrasi dari disiplin ilm-ilmu sosial dan ilmu lain yang relevan, dikemas secara 

psikologis, ilmiah, pedagogis, dan sosial-kultural untuk tujuan pendidikan‖. Pelajaran 

IPS di SD mengajarkan konsep-konsep esensi ilmu sosial untuk membentuk subyek 

didik menjadi warga negara yang baik. Pola pembelajaran IPS di SD hendaknya lebih 

menekankan pada unsur pendidikan dan pembekalan pemahaman, nilai-moral, dan 

keterampilan-keterampilan sosial pada siswa.  

Mata pelajaran IPS yang mencakup materi beragam dan luas sebaiknya dirancang 

sedemikian rupa untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat 

yang dinamis. Key, Bradley dan Bradley (2010) menegaskan bahwa keragaman 

kurikulum IPS dibutuhkan model strategi pendukung pembelajaran siswa dan guru 

merupakan kunci suksesnya.   

Berkaitan dengan penerapan strategi pembelajaran IPS Hughes dan Katz (2013) 

menyarankan tiga kriteria untuk keberhasilan strategi, yaitu (1) dibutuhkan komitmen 

guru untuk belajar berbagai strategi, (2) pemahaman guru terhadap penggunaan strategis 

mereka, dan (3)  keyakinan guru terhadap strategi yang diterapkan berguna bagi siswa.  

Strategi yang tepat membuat pembelajaran lebih sistematis, komprehensif, dan terpadu 

sehinga diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan 

mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.   

Solihatin dan Raharjo (2007:15) menyatakan bahwa ―pada dasarnya tujuan 

pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar, minat, 

kemampuan dan lingkungannya, serta berbagai bekal siswa untuk melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi‖. Pendidikan IPS diarahkan pada proses pengembangan 

potensi siswa agar peka terhadap masalah-masalah sosial, memiliki sikap mental positif, 

terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya 

maupun masyarakat.   

Dapat disimpulkan ada tiga kajian utama berkenaan dengan dimensi tujuan 

pembelajaran IPS di SD, yaitu (1) pengembangan kemampuan berpikir siswa, (2) 

pengembangan nilai estetika, dan (3) pengembangan tanggungjawab dan partisipasi 

sosial. Oleh karena itu seorang guru kelas SD dituntut harus paham dan berwawasan 

luas tentang konsep ilmu-ilmu sosial dan model pembelajaran yang inovatif agar dapat 

melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas. 
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Kurikulum dan Silabus IPS SD 

Setiap guru atau pengajar harus memiliki pemahaman komprehensif tentang 

kurikulum, khususnya kurikulum satuan pendidikan. Menurut Widyastono (2014:90) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang 

disusun oleh pemerintah dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dalam 

Struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD memuat 8 mata pelajaran ditambah 

muatan lokal, yang diantaranya terdapat mata pelajaran IPS. Pada kurikulum ini mata 

pelajaran IPS secara terpadu dan holisitik diajarkan tersendiri dan merupakan salah satu 

mata pelajaran wajib di sekolah dasar. 

Mata pelajaran IPS SD pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dijelaskan 

dalam BSNP, (2006:176-181) bahwa (1) merupakan gabungan dari unsur-unsur 

geografi sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan 

juga bidang humaniora, pendidikan dan agama; (2) standar kompetensi dan 

kompetensi dasar IPS dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan 

sosiologi; (3) menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan 

pendekatan berbagai masalah sosial; dan (4) standar kompetensi dan kompetensi 

dasar IPS menggunakan tiga dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena 

sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. 

Menurut Efendi dkk., (2005:127) kebutuhan kurikulum sebagian besar terletak 

ditangan guru selaku pelaksana kurikulum. Para guru bertanggung sepenuhnya dalam 

pelaksanaan kurikulum, baik secara keseluruhan maupun tugas sebagai penyampaian 

program pengajaran. Pada tingkat satuan pendidikan, guru diberi kewenangan untuk 

mengembangkan silabus dengan mengacu pada standar isi dalam kurikulum. Silabus 

mata pelajaran IPS SD dapat dikembangkan oleh guru dalam satuan pendidikan baik 

secara individu maupun kelompok seperti melalui KKG.  

Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun  2006, ruang lingkup IPS SD dalam 

silabus meliputi aspek-aspek sebagai berikut (1) manusia, tempat, dan lingkungan; (2)  

waktu, keberlanjutan, dan perubahan; (3) sistem sosial dan budaya; dan (4) perilaku 

ekonomi dan kesejahteraan. Aspek-aspek tersebut yang selanjutnya dijabarkan dalam 

standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS sebagai acuan penyusunan dan 

pengembangan silabus bagi guru kelas maupun guru bidang studi IPS. 

Hasballah dkk, (2012) menyarankan bahwa guru dalam melaksanakan 

pembelajaran KTSP hendaknya lebih memperhatikan strategi pembelajaran, yang 

meliputi pengelolaan kelas yang berpusat pada anak (child centred), penggunaan multi 

metode, multi media/alat peraga, dan berbagai sumber belajar yang mendukung proses 

pembelajaran agar siswa terlibat secara langsung dan lebih aktif dalam mengembangkan 

kompetensi yang dimilikinya secara optimal. 

Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw SD 

Model pembelajaran kooperatif  jigsaw pertama kali dikembangkan dan diuji oleh 

Elliot Aronson dan rekan-rekannya pada tahun 1975 dan kemudian diadaptasi  Slavin 

tahun 1989 dan Kagan tahun 1990 (Huda, 2011:120).  Pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dikenal juga sebagai pembelajaran tim ahli. Setiap anggota kelompok dalam 

pembelajaran jigsaw ditugaskan untuk mempelajari materi tertentu. Kemudian siswa 

yang mempelajari materi yang sama akan bertemu membentuk kelompok ahli untuk 

membahas materi tersebut (Isjoni, 2011:55).   

Slavin (2008:245) menyatakan dalam ―pembelajaran jigsaw, para siswa membaca 

bagian-bagian yang berbeda dengan yang dibaca oleh teman satu timnya‖. Ini memang 

berguna untuk membantu para ahli menguasai informasi yang unik, sehingga membuat 
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tim sangat menghargai kontribusi setiap anggotanya. Para anggota dari kelompok yang 

berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk berdiskusi. Tiap-tiap anggota kelompok 

yang mendapat tugas penguasaan bagian materi itu disebut ahli.   

Pembentukan kelompok pada proses pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terjadi 

dua kali. Pertama kelompok asal dan kedua kelompok ahli. Kelompok asal merupakan 

kelompok awal siswa yang dibentuk oleh guru berdasarkan asas heterogenitas. Isjoni 

(2011:54) menyatakan bahwa ―untuk mengoptimalkan manfaat belajar kelompok, 

seyogianya keanggotaan bersifat heterogen‖.  Heterogenitas anggota kelompok ditinjau 

dari kemampuan akademik, latar belakang sosial, dan jenis kelamin. Hal ini untuk 

mengantisipasi terbentuknya kelompok homogen yang akan membuat diskusi kelompok 

kurang efektif.  

Kelompok asal terbentuk berdasarkan pembagian subtopik materi. Siswa yang 

mendapatkan subtopik materi sama akan membentuk kelompok ahli untuk 

mendiskusikan materi tersebut.  Hubungan yang terjadi antara kelompok ahli dengan 

kelompok asal divisualisasikan pada Gambar 1 sebagai berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Ilustrasi yang Menunjukkan Tim Jigsaw 

(Sumber: Arends, 2008:14) 

Berdasarkan Gambar 1, tampak bahwa adanya penerapan satu siswa-satu sub 

topik yang artinya bahwa seorang siswa dalam kelompok asal bertanggung jawab atas 

penguasaan satu subtopik atau bagian materi tertentu. Tiap anggota dalam kelompok 

ahli, hanya ada satu siswa yang mewakili setiap kelompok asal. Hal tersebut bertujuan 

agar setiap siswa berusaha untuk menguasai satu bagian subtopik.  

Persiapan 
Pertama-tama yang mesti dilakukan yakni menentukan dan merancang materi. 

Dalam merancang pembelajaran jigsaw materi Slavin (2008:246) memberikan beberapa 

langkah-langkah yaitu (1) pilihlan salah satu atau dua bab materi atau berupa unit-unit 

pelajaran yang masing-masing mencakup materi untuk dua atau tiga kali pertemuan; (2) 

buatlah sebuah lembar ahli untuk tiap unit yang akan menentukan di bagian topik mana 

siswa perlu berkonsentrasi saat mempelajari saat bergabung dalam kelompok ahli; (3) 

siapkan  lembar kerja siswa (LKS) yang akan dikerjakan bersama-sama dalam 

kelompok asal yang memuat keempat sub topik pembelajaran pada pertemuan hari itu; 

(4) buatlah tes berupa esai atau bentuk penilaian lainnya untuk tiap unit yang mewakili 

tiap unit; (5) bagilah siswa menjadi kelompok jigsaw  4 sampai 6 orang yang heterogen; 

dan (6) menunjuk satu siswa dari setiap kelompok sebagai pemimpin.  
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Menata Ruang Kelas 

Penataan ruang kelas pada pembelajaran kooperatif jigsaw ditata sedemikian rupa. 

Pada proses pembelajaran di kelas kooperatif jigsaw, guru lebih berperan sebagai 

fasilitator.  Menurut Lie (2010:52) keputusan guru dalam menata ruang kelas harus 

disesuaikan dengan kondisi dan situasi ruang kelas dan sekolah. Lanjut Lie  (2010:53) 

mengusulkan salah satu model penataan bangku yang bisa dipakai yaitu meja kelompok 

seperti tampak pada Gambar 2, sebagai berikut. 

 
Gambar 2 Model Meja Kelompok  

 

Berdasarakan Gambar 2 terlihat bahwa siswa duduk dalam kelompok-kelompok 

kecil dengan jumlah empat siswa. Setiap  siswa dalam kelompok jigsaw nantinya akan 

mendapat tugas untuk mempelajari satu sub topik materi.  

Sintaks Pembelajaran Jigsaw 
Proses pembelajaran model pembelajaran kooperatif  jigsaw mengacu pada 

langkah-langkah atau sintaks pada model pembelajaran kooperatif jigsaw. Sintaks 

pembelajaran ini berguna sebagai acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran jigsaw 

agar lebih terarah. Secara umum langkah-langkah pembelajaran jigsaw tersebut 

disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut.  

Tabel 1 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif  Tipe Jigsaw 

Tahap Prilaku Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

 Guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dan pembagian kelompok asal. 

 Guru memotivasi siswa 

Fase 2  

Menyajikan informasi 

 Guru mengingatkan secara garis besar materi prasyarat. 

 Guru menginformasikan bagian-bagian materi (materi ahli) 

yang nantinya akan dipelajari siswa di kelompok ahli 

Fase 3 

Mengorganisasi siswa dalam 

kelompok belajar 

 Guru mengorganisasi siswa ke dalam kelompok ahli. 

 

Fase 4  

Membimbing kelompok 

belajar 

 Guru menugaskan kepada kelompok ahli untuk membaca, 

mempelajari materi, dan mengerjakan tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya.  

 Guru membimbing kelompok ahli berdiskusi tentang materi 

yang menjadi tanggung jawabnya dan mengerjakan tugasnya. 

 Guru mengamati setiap kelompok ahli secara bergantian. 

 Guru meminta anggota kelompok ahli untuk kembali ke 

kelompok asal masing-masing. 

 Guru membimbing kelompok asal untuk berdiskusi dan 

mengerjakan tugas 

 Guru memberikan bantuan kepada kelompok (ahli atau asal) 

yang mengalami kesulitan.  

Fase 5  

Evaluasi 

 Guru membagikan soal tes dan lembar pengerjaannya. 

Fase 6  

Memberikan penghargaan 

 Guru memberi penghargaan yang didasarkan pada skor 

kelompok. 

(Sumber: Adaptasi dari Slavin, 2008:237-246 dan Huda, 2011:120-121) 
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Berdasarkan Tabel 1, langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terdiri 

atas enam fase yang merupakan rambu-rambu guru dalam melaksanakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada pembelajaran IPS agar berlangsung efektif 

dan efisien sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal.  

Manfaat Strategi Jigsaw 
Berikut ini disajikan beberapa manfaat dan kegunaan penerapan model 

pembelajaran kooperatif jigsaw melalui beberapa hasil penelitian yang menunjukkan 

hasil positif dan signifikan terhadap kualitas pembelajaran siswa. Diantaranya hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Cepni dan Oner (2015) di Sehit Cihan Yildiz Kabupaten 

Ankara Turki menyimpulkan bahwa melalui praktik pembelajaran kooperatif jigsaw, 

minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran meningkat; pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan; ikatan persahabatan mereka makin erat; dan para siswa saling 

membantu satu sama lain sehingga mereka bisa sukses sebagai sebuah kelompok. Tran 

dan Lewis (2012) menyimpulkan bahwa melalui tim jigsaw siswa lebih menghargai 

kerjasama dengan siswa lain; membahas, berbagi informasi dan mengajar siswa lain; 

serta menikmati konteks jigsaw. Temuan kualitatif penelitian ini memperkaya 

pemahaman tentang pembelajaran jigsaw berkontribusi pada peningkatan prestasi siswa.  

Penelitian  Kilic (2008) merekomendasikan agar teknik jigsaw sebaiknya 

digunakan di semua jenjang pendidikan; penerapan model  pembelajaran kooperatif 

pada program fakultas pendidikan akan memberikan efisiensi dan kemudahan mengajar 

bagi calon guru. Penelitian Mengduo dan Xiaoling (2010) menarik kesimpulan bahwa 

teknik jigsaw adalah cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan antusias 

siswa serta teknik yang berguna untuk pembelajar menyelesaikan tugas di kelas. 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan strategi yang efektif untuk 

mengintegrasikan berbagai keterampilan sosial dalam pembelajaran IPS dengan tidak 

menjadikan guru satu-satunya sumber pengetahuan melainkan lebih mengedepankan 

sebuah proses pembelajaran yang berkualitas. 

Mata pelajaran IPS SD melalui model pembelajaran kooperatif jigsaw sesuai 

dengan (1) karakteristik siswa SD yang senang bergerak dan berkelompok; (2) 

karakterstik guru kelas SD yang harus memiliki empat kompetensi serta mampu 

menerapkan berbagai model pembelajaran inovatif; (3) karakteristik mata pelajaran IPS 

SD yang lebih menekankan pembekalan keterampilan sosial; dan (4) kurikulum dan 

silabus IPS SD memuat ilmu-ilmu sosial secara terpadu dan holisitik. 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menjadi alternatif guru kelas SD untuk 

mata pelajaran IPS dengan tahap (1) persiapan yakni merancang materi dan 

pembentukan kelompok yang heterogen; (2) menata ruang kelas dengan bentuk meja 

kelompok; dan (4) pelaksanaan atau penerapan sesuai dengan sintaks model 

pembelajaran kooperatif jigsaw.   

Berdasarkan kajian teoretik dan fakta empiris bahwa pembelajaran kooperatif 

jigsaw memiliki banyak manfaat bagi siswa. Beberapa kelebihan yang dapat dirangkum 

antara lain (1) siswa lebih antusias dan bersemangat dalam proses pembelajaran;         

(2) menumbuhkan kepercayaan diri dan tanggungjawab siswa karena hasil pekerjaan 

mereka dibutuhkan kelompoknya; (3) siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk 

menghargai perbedaan dan berbagi pengalaman melalui partisipasi individu; dan          

(4) dapat merangsang motivasi siswa dalam berdiskusi.  
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Saran 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam mata pelajaran IPS di sekolah 

dasar dapat menjadi salah satu strategi atau metode alternatif yang dapat diterapkan 

seorang guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelasnya.  

Setiap KD dalam IPS memiliki fokus pembahasan yang berbeda oleh sebab itu tidak 

semua cocok untuk strategi jigsaw oleh karena itu silabus perlu dikaji terlebih dahulu. 

Memadukan dengan model, metode atau media lain dapat menarik siswa untuk lebih 

antusias mengikuti pembelajaran serta mengkonkretkan materi IPS yang abstrak. 
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Abstrak 
Pengetahuan strategi adalah pengetahuan yang dimiliki siswa dalam memilih, 

menggunakan, dan memahami strategi-strategi belajar yang dapat digunakan dalam 

belajarnya. Pengetahuan strategi merupakan salah satu aspek dalam metakognitif 

belajar. Dalam konteks belajar, strategi yang dimaksud adalah strategi-strategi 

belajar yang efektif digunakan oleh siswa. Strategi belajar yang digunakan siswa 

bersifat umum artinya dapat digunakan di semua jenis tugas disiplin ilmu tertentu 

atau muatan pembelajaran. Strategi-strategi belajar tersebut dikelompokkan menjadi 

tiga macam yaitu pengulangan, organisasi, dan elaborasi. Atensi yang selektif, 

beradaptasi, dan terencana serta meningkatnya perkembangan strategi memori 

merupakan karakteristik perkembangan siswa kelas V SD. Peran pengetahuan 

strategi bagi siswa kelas V SD berhubungan dengan aspek metakognitif belajar, 

macam-macam strategi belajar, dan karakteristik siswa kelas V SD. 

Kata Kunci: pengetahuan strategi, strategi belajar, metakognitif, sekolah dasar 
 

Pengetahuan strategi termasuk salah satu aspek metakognitif belajar. Konsep 

metakognitif belajar menuntut seseorang memahami proses berpikirnya. Proses berpikir 

melibatkan informasi yang perlu ditanamkan, diingat, dan dipahami. Aktivitas 

menanamkan informasi memerlukan cara pemrosesan yaitu berupa strategi. Dalam 

konteks belajar, strategi yang dimaksud adalah strategi-strategi belajar yang efektif 

digunakan oleh siswa. Ketika melakukan proses belajar, siswa pasti dihadapkan dengan 

serangkaian tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dengan demikian siswa membutuhkan 

satu atau lebih strategi belajar untuk memecahkan permasalahan atau tugas. Siswa yang 

mampu memilih dan menggunakan strategi mana yang efektif serta memahami kapan 

dan di mana harus menggunakan strategi merupakan siswa yang tergolong pemikir yang 

baik (Santrock, 2011). Oleh karena itu, siswa yang mampu memilih, menggunakan, 

serta memahami kapan dan di mana strategi belajarnya diterapkan disebut siswa yang 

memiliki pengetahuan strategi baik.  

Siswa kelas V SD berada di masa transisi anak-anak menuju dewasa. Secara 

umum mereka sudah mampu menguasai keterampilan membaca, menulis, dan berhitung 

(calistung). Dikuasainya keterampilan calistung didukung dengan karakteristik 

perkembangan berpikirnya maka tugas yang mereka hadapi juga semakin kompleks. 

Pengetahuan strategi menjadi sangat berperan bagi siswa kelas V SD dikarenakan pada 

masa itu siswa membutuhkan pemahaman akan pemilihan dan penggunaan strategi 

belajar mana yang efektif untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik.  

PEMBAHASAN 

Pengertian Pengetahuan Strategi 

 Pengetahuan strategi adalah pengetahuan yang dimiliki siswa dalam memilih, 

menggunakan, dan memahami strategi-strategi belajar yang dapat digunakan dalam 

belajarnya. Hal tersebut sejalan dengan Pintrich (2010) yang menjelaskan bahwa 

pengetahuan strategi ialah pengetahuan tentang strategi-strategi umum untuk belajar, 

berpikir, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, Desmita (2014) menyatakan 

pengetahuan strategi mencakup pengetahuan tentang strategi, pengetahuan tentang 
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bagaimana melakukan sesuatu atau bagaimana mengatasi kesulitan. Strategi ini 

mengandung pengertian berupa langkah-langkah berpikir yang akan menolong 

seseorang menyelesaikan sejumlah tugas (mengingat, mengomunikasikan, membaca, 

dll). Selain itu juga pemahaman bahwa beberapa strategi akan membantu seseorang 

menyelesaikan tugas lebih baik dari tugas-tugas lain atau sebelumnya. 

 Pengetahuan strategi meliputi pengetahuan berbagai macam strategi yang 

digunakan untuk mengingat materi, menggali makna bacaan, dan memahami apa yang 

siswa ketahui di kelas, apa yang siswa baca dalam buku serta materi belajar lainnya. 

Pengetahuan strategi belajar berkaitan dengan kesesuaian waktu dan tempat 

menerapkannya. Panaoura dkk. (2004) menyatakan bahwa pengetahuan strategi adalah 

pengetahuan tentang banyaknya pengetahuan yang dapat diperoleh mengenai strategi 

apa yang cenderung efektif dalam mencapai tujuan. Ini berarti semakin banyak siswa 

memahami berbagai jenis strategi belajar dan keefektifannya maka semakin baik pula ia 

menyelesaikan tugasnya.   

 Strategi belajar yang digunakan siswa bersifat umum artinya dapat digunakan di 

semua jenis tugas disiplin ilmu tertentu atau muatan pembelajaran. Oleh karena itu, 

tidak terdapat patokan bahwa suatu strategi belajar tertentu hanya efektif digunakan 

pada satu tugas saja. Dengan demikian pengetahuan strategi yang menuntut adanya 

kesesuaian antara strategi belajar yang dipilih dengan jenis tugasnya. Berikut adalah 

beberapa contoh pengetahuan strategi menurut Anderson dan Krathwohl (2015): (1) 

pengetahuan bahwa mengulang-ulang informasi adalah salah satu cara menanam 

informasi, (2) pengetahuan perihal beraneka strategi mnemonik untuk menghafal, 

misalnya memakai akronim mejikuhibiniu untuk warna-warna pelangi, (3) pengetahuan 

tentang beragam strategi elaborasi seperti memparafrasa dan merangkum, (4) 

pengetahuan tentang beragam strategi pengorganisasian seperti menulis garis besar dan 

menggambar diagram, (5) pengetahuan untuk merencanakan strategi seperti 

merumuskan tujuan membaca, (6) pengetahuan tentang strategi-strategi pemahaman-

pemonitoran seperti mengetes diri sendiri dan mengajukan pertanyaan kepada diri 

sendiri 

Macam-Macam Strategi Belajar 

Terdapat berbagai macam strategi belajar yang digunakan untuk menyelesaikan 

tugas atau memecahkan masalah. Secara umum strategi-strategi belajar dikelompokkan 

menjadi tiga macam yaitu pengulangan, organisasi, dan elaborasi (Pintrich, 2010; 

Ormord, 2008). Penjelasan masing-masing strategi belajar dipaparkan sbb.  

Pertama, pengulangan. Pengulangan biasa disebut pembelajaran hafalan. 

Pengulangan adalah strategi yang digunakan siswa dengan cara mengulang-ulang suatu 

informasi atau materi yang ia dapat. Pengulangan dapat dilakukan secara mental (dalam 

pikiran) ataupun diucapkan. Di masa awal masuk usia sekolah, strategi ini banyak 

digunakan oleh para siswa. Seiring bertambahnya usia maka penggunaan strategi 

pengulangan akan meningkat.  

Dalam studi klasik, Flavell (dalam Hetherington dkk., 2006) menunjukkan 

seperangkat gambar pada kelompok anak-anak usia TK hingga kelas V SD kemudian 

meminta mereka mengucap ulang urutan seperangkat gambar yang telah ditunjukkan di 

awal. Pergerakan bibir anak-anak adalah tanda bahwa mereka melakukan pengulangan 

dengan menamai gambar-gambar sesuai pemahaman mereka sendiri. Selain itu Flavell 

menemukan bahwa anak-anak yang secara spontan melakukan pengulangan memiliki 

ingatan yang lebih baik pada gambar dan penggunaannya pun meningkat secara tajam 

seiring bertambahnya usia. Hasilnya hanya 10 persen siswa TK yang menggunakan 
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pengulangan, lebih dari 60 persen siswa kelas II SD, dan lebih dari 85 persen siswa 

kelas V SD menggunakannya. 

Pengulangan bukan merupakan satu-satunya strategi efektif dalam menanamkan 

suatu informasi, artinya strategi ini juga memiliki kelemahan. Menurut Ormrod (2008) 

pengulangan memiliki kelemahan dalam penerapannya yaitu dikarenakan keterbatasan 

kemampuan seseorang dalam mengaitkan antara informasi baru dengan pengetahuan 

yang telah disimpan dalam memori jangka panjang. Selain itu siswa yang memiliki 

ingatan yang relatif kurang kuat maka akan mengalami kesulitan saat proses 

pemanggilan kembali (retrieval) suatu informasi walaupun sebelumnya ia telah 

menggunakan pengulangan.   

Dengan adanya kelemahan pada strategi pengulangan tidak lantas penggunaannya 

diabaikan. Pengulangan tetap dapat dijadikan strategi dalam menanamkan informasi 

oleh siswa dari pada siswa tidak melakukan pemrosesan informasi sama sekali. Guru 

dapat menyarankan siswanya untuk menggunakan pengulangan terutama jika mereka 

mempunyai pengetahuan awal yang dapat dikaitkan dengan pengetahuan baru. 

Misalnya, siswa memiliki pengetahuan awal berupa hafalan negara-negara di Asia 

Tenggara ―Indonesia, Malaysia, Singapura, dst‖ selanjutnya siswa dapat 

menghubungkannya dengan informasi baru tentang negara ASEAN ―ASEAN adalah 

Association of South East Asian Nations berarti perkumpulan negara-negara di Asia 

Tenggara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dst‖ 

Kedua, organisasi. Organisasi ialah strategi yang digunakan siswa untuk membuat 

hubungan-hubungan diantara dan beberapa materi atau informasi. Diperkuat oleh 

Ormord (2008) bahwa organisasi adalah strategi di mana siswa membentuk hubungan 

di antara berbagai potongan informasi yang perlu mereka pelajari. Hubungan tersebut 

dapat berupa kategori, mengidentifikasi urutan, dan menentukan hubungan sebab 

akibat. Strategi organisasi meliputi berbagai macam bentuk seperti menyusun garis 

besar yang ada dalam teks, membuat peta konsep, dan menulis catatan. Strategi ini 

menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dibandingkan pengulangan.  

Para siswa belajar secara efektif saat mereka mengikutsertakan kegiatan yang 

membantu mereka mengorganisasikan apa yang mereka pelajari. Anak-anak yang 

berada di masa pertengahan dan akhir (siswa kelas tinggi) biasa menggunakan 

organisasi dari pada siswa yang masih di usia dini. Siswa yang berada di usia dini 

belum mampu mengelompokkan secara spontan item-item yang sama untuk membantu 

proses memorinya. Penggunaan strategi organisasi mengalami peningkatan pada masa 

akhir sekolah dasar dan terus berlanjut sampai sekolah menengah. Pola-pola 

organisasinya menjadi lebih detail, merefleksikan kata-kata, dan lebih sering bersifat 

kategori.  

Membuat peta konsep misalnya, memiliki banyak manfaat bagi siswa dalam 

mempelajari suatu materi. Dengan membuat peta konsep, siswa dapat melihat 

bagaimana beberapa konsep saling berhubungan sehingga pemahamannya menjadi 

lebih baik. Saat menemui konsep baru siswa juga lebih menyadari bagaimana 

hubungannya dengan konsep yang telah lebih dulu ia ketahui, jadi pembelajaran 

bermakna sangat mungkin dirasakan.  Dalam penerapan pembelajaran, guru dapat 

membantu siswa menerapkan strategi organisasi dengan menyampaikan materi secara 

terorganisasi dan menunjukkan struktur oganisasional serta kesalingterkaitannya dalam 

materi pelajaran.   
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Ketiga, elaborasi. Elaborasi adalah strategi di mana siswa memperluas informasi 

baru berdasarkan apa yang sudah mereka ketahui. Diperkuat Ormord (2008) yang 

menyatakan bahwa elaborasi ialah memasukkan ide-ide tambahan pada informasi baru 

berdasarkan apa yang sudah diketahui. Elaborasi memerlukan pemrosesan secara lebih 

mendalam pada materi atau informasi sehingga menghasilkan pemahaman dan 

pembelajaran yang mendalam pula. Implikasi elaborasi misalnya berupa pemilihan ide 

pokok pada suatu teks dan membuat ringkasan.  

 Siswa yang berada di akhir masa anak-anak pertengahan sudah mulai 

menggunakan strategi elaborasi. Strategi ini menyertakan hubungan atau mengaitkan 

makna antara dua potong informasi atau lebih informasi yang tidak termasuk dalam 

kategori yang sama. Menurut Suharnan (2005) elaborasi melibatkan proses 

pemerkayaan makna informasi. Misalnya, pada kata ―buku‖, menjadi ―buku tulis‖, 

―membaca buku‖, ―buku pelajaran‖, ―bahan buku adalah kertas‖, ―buku dapat dibawa 

atau dimasukkan ke dalam tas‖, dsb. Dengan cara demikian, pemahaman tentang kata 

―buku‖ menjadi lebih baik dan luas.  

 Membuat ringkasan sering dilakukan oleh siswa sebagai salah satu bentuk 

penerapan elaborasi. Namun, membuat ringkasan yang baik dan dapat memberikan 

pemahaman yang dalam juga memerlukan teknik-teknik khusus. Woolfolk (2010) 

memberikan saran membuat ringkasan yang baik seperti berikut: (1) temukan dan tulis 

kalimat topik dari setiap paragraf atau bagian, (2) mengidentifikasi ide-ide pokok yang 

memuat beberapa poin-poin penting, (3) temukan beberapa informasi pendukung  pada 

setiap ide pokok, dan (4) menghilangkan beberapa informasi melebih-lebihkan atau 

detail-detail yang kurang penting. 

 Dalam penerapan strategi elaborasi efektif digunakan siswa, guru sebaiknya tetap 

turut serta membantu siswa. Keefektifan elaborasi akan muncul jika hubungan dan 

penambahan informasi yang dibuat tepat dan produktif. Guru dapat mendorong siswa 

untuk mempelajari informasi secara lebih mendalam (melampaui perintah yang ada), 

misalnya dengan menarik kesimpulan dan memperkirakan kemungkinan-kemungkinan 

yang akan terjadi.  

Karakteristik Siswa Kelas V SD 

Siswa kelas V SD rata-rata berusia 11 tahun. Menurut Santrock (2011) anak yang 

masuk ke dalam masa middle and late childhood atau ―elementary school years‖ yaitu 

anak yang berada di rentang usia 6-11 tahun. Umumnya anak-anak di usia tersebut 

sudah mampu menguasai keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Siswa kelas 

V SD juga berada pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Hal itu dimulai 

sekitar usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir sekitar usia 18 hingga 21 tahun.  

Karakteristik perkembangan kognitif anak-anak hingga dewasa terbagi dalam 

empat tahap. Siswa kelas V SD masuk dalam tahap operasional konkret karena berada 

di rentang usia 7-11 tahun. Dalam hal ini Piaget menjelaskan bahwa anak-anak pada  

tahap operasional konkret memiliki beberapa tugas perkembangan yaitu: (1) realitas 

yang disimpulkan, yaitu makna rangsangan berdasarkan konteks informasi yang 

relevan, (2) seriasi atau pengurutan, yaitu pengurutan atau penyusunan objek 

berdasarkan suatu aspek, misalnya berdasar ukuran, berat, atau volume, (3) transitivitas, 

yaitu menyusun dan membandingkan objek-objek ke dalam pikiran; (4) penyertaan 

kelompok (inklusi kelas), yaitu pemahaman terhadap hubungan antara keseluruhan dan 

bagian-bagiannya. Oleh karena itu anak-anak pada tahap ini mampu membangun 

konsep-konsep, melihat hubungan-hubungan, dan menyelesaikan masalah tetapi hanya 

sepanjang mereka terlibat dalam objek serta situasi yang familiar.  
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Siswa kelas V SD dapat membuat dan memahami gambar atau peta dengan baik. 

Sejalan dengan Berk (2010) yang menyatakan bahwa di akhir masa anak-anak 

pertengahan, anak-anak mampu membentuk sebuah gambar utuh tentang ruang berskala 

besar dan dapat mengintegrasikan banyak dimensi. Misalnya, gambar-gambar yang 

mereka buat memiliki seperangkat kaidah perwakilan perspektif beberapa titik acuan, 

seperti dekat, tengah, dan jauh. Ingatan siswa kelas V SD sudah lebih kuat 

dibandingkan siswa yang berada di usia anak-anak awal. Sejalan dengan Sternberg dan 

Williams (2009) yang menyatakan pemahaman dan kontrol ingatan berkembang selama 

usia anak-anak; anak-anak menjadi lebih ahli menggunakan ingatan mereka sendiri. 

Anak-anak usia dini, misalnya, kurang menggunakan strategi ―recall‖ dibandingkan 

anak-anak yang lebih tua. Selain kemampuan ingatan siswa kelas V juga telah memiliki 

kemampuan memahami tugas-tugasnya dengan baik. Diperkuat dengan pernyataan 

Bjorklund & Rosenblum (dalam Santrock, 2011:285) bahwa ―pemahaman anak-anak 

mengenai kemampuan ingatan serta keterampilannya dalam mengevaluasi pelaksanaan 

tugasnya mengalami peningkatan secara pesat di usia 11 tahun‖. 

Siswa kelas V SD memiliki atensi yang selektif, beradaptasi, dan terencana (Berk, 

2010). Perkembangan strategi memori pada siswa kelas V SD juga meningkat sejalan 

dengan semakin baiknya atensi. Anak-anak di usia yang lebih tua, andal ketika sengaja 

memperhatikan aspek-aspek situasi yang relevan dengan tujuan mereka dan anak-

mampu mengadaptasikan dengan fleksibel atensi mereka pada persyaratan-persyaratan 

tugas. Kemampuan dalam merencanakan juga meningkat tajam pada masa anak-anak 

pertengahan. Oleh karena itu, aktivitas mental yang sengaja digunakan untuk 

menyimpan dan mempertahankan informasi makin baik pula, misalnya ketika mereka 

melakukan latihan dan organisasi. Kemudian di akhir masa anak-anak pertengahan, 

mereka juga mulai menggunakan elaborasi, yaitu menciptakan suatu hubungan atau 

makna bersama antara dua atau lebih informasi yang tidak termasuk dalam kategori 

sama. 

Pengetahuan jangka panjang yang dimiliki siswa kelas V SD tumbuh pesat dan 

tergorganisasi. Siswa kelas V SD sudah mampu mengorganisasikan informasi dalam 

bidang keahlian mereka dan aktif menggunakan apa yang mereka tahu untuk 

memperoleh banyak pengetahuan. Schneider (dalam Berk, 2010) menyatakan 

pertumbuhan yang pesat pada pengetahuan jangka panjang membantu anak-anak 

menggunakan strategi dan mengingat informasi.  

Dalam penguasaan aspek bahasa, anak yang mencapai usia 11 tahun seperti siswa 

kelas V SD kebanyakan telah menguasai rata-rata 40.000 kata (Santrock, 2011). Mereka 

berada pada tahap mahir membaca dan menulis karena sudah lebih dari usia 8 tahun, 

akan tetapi masih memerlukan pembelajaran lebih lanjut. Pencapaian yang termasuk 

dalam tahap mahir membaca dan menulis menurut Tompkins (2011) antara lain: (1) 

membaca lancar dengan ekspresi, (2) lebih suka membaca senyap dan mandiri, (3) 

menulis dengan perkembangan yang baik, (4) menggunakan proses penulisan untuk 

menyusun dan menyempurnakan tulisan mereka, (5) menulis cerita, laporan, dan genre 

lain, (6) menggunakan bermacam strategi secara efektif. 

Atas dasar pandangan itu, siswa kelas V SD memiliki beberapa karakteristik 

antara lain: (1) menguasai keterampilan membaca, menulis, dan berhitung, (2) mampu 

membangun konsep-konsep, (3) melihat hubungan-hubungan dan mampu 

menyelesaikan masalah, (4) membuat dan memahami gambar atau peta dengan baik, (5) 

kemampuan memahami, mengingat, dan mengevaluasi tugas-tugasnya sudah baik, (6) 

atensinya menjadi lebih selektif, beradaptasi, dan terencana, (7) mampu menyimpan dan 
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mempertahankan informasi, (8) mampu melakukan latihan, organisasi, dan mulai 

menggunakan elaborasi, (9) aktif menggunakan apa yang mereka tahu untuk 

memperoleh banyak pengetahuan, (10) memasuki tahap mahir membaca dan menulis, 

(11) lebih suka membaca senyap dan mandiri. Semakin bertambahnya usia dan 

pengalaman belajar tentunya karakteristik siswa di atas akan semakin baik dan berlanjut 

ke tahap yang lebih tinggi. 

Peran Pengetahuan Strategi Bagi Siswa Kelas V SD 

 Aspek-aspek dalam metakognitif belajar yaitu pengetahuan strategi, pengetahuan 

tugas, dan pengetahuan diri. Dalam konteks belajar, penggunaan strategi belajar 

merupakan cerminan dari pengetahuan metakognitif (Woolfolk, 2010). Dalam hal ini,  

Schunk (2012) menjelaskan metakognitif terdiri dari dua rangkaian kemampuan yang 

berhubungan. Pertama, orang-orang harus paham kemampuan, strategi, dan sumber apa 

yang dibutuhkan dalam sebuah tugas. Yang termasuk dalam jenis ini yaitu menemukan 

ide pokok, menggunakan teknik mengingat, mengorganisasi materi, mencatat atau 

menggarisbawahi. Kedua, setiap orang harus mengetahui bagaimana dan kapan 

menggunakan kemampuan-kemampuan dan strategi tersebut untuk memastikan agar 

tugas dapat diselesaikan dengan baik. Dari kedua kemampuan tersebut berarti 

pengetahuan strategi jelas merupakan aspek metakognitif belajar yang penting.   

 Karakteristik siswa kelas V SD berkaitan dengan tren perkembangan pengetahuan 

strategi yang dimiliki. Mereka menggunakan strategi secara konsisten dan kinerjanya 

terus meningkat. Dilihat dari masing-masing penerapan strategi, siswa kelas V SD telah 

menggunakan strategi pengulangan secara spontan dan sadar, serta semakin efektif 

untuk mengingat berbagai hal selama periode waktu yang pendek. Selanjutnya, 

penggunaan strategi organisasi sebagai strategi belajar telah digunakan secara sengaja 

untuk informasi verbal (Ormord, 2008). Penggunaan strategi elaborasi juga sudah mulai 

digunakan oleh siswa kelas V SD karena berada di usia akhir anak-anak pertengahan 

(Berk, 2010). Ketiga strategi belajar tersebut umumnya telah dikuasai oleh siswa kelas 

V SD untuk mengolah informasi atau menyelesaikan tugasnya.  

 Terdapat beberapa peran pengetahuan strategi bagi siswa kelas V SD. Peran-peran 

ini tidak terlepas dari pengertian pengetahuan strategi itu sendiri sebagai salah satu 

aspek metakognitif, macam-macam strategi belajar, dan karakteristik siswa kelas V SD. 

Berikut peran pengetahuan strategi dalam metakognitif belajar bagi siswa kelas V SD: 

(1) membantu siswa menentukan informasi atau pengetahuan yang paling penting untuk 

dipelajari dan ditanamkan, (2) mengarahkan atensi siswa secara tepat, (3) membantu 

siswa belajar lebih baik dan mendalam, (4) meningkatkan prestasi belajar, (5) 

mengarahkan siswa menjadi pebelajar yang mandiri, (6) membantu mengarahkan siswa 

untuk dapat mengadaptasi penggunaan strateginya.  

 Siswa harus memiliki dan mengembangkan pengetahuan strateginya agar makin 

terampil dan dapat secara otomatis digunakan kala berhadapan dengan berbagai macam 

tugas. Pengetahuan strategi yang di dalamnya terdapat berbagai macam strategi belajar 

dapat terus dipelajari dan dikembangkan. Terlepas dari peran pengetahuan strategi, guru 

juga ikut berperan dalam usaha pengenalan maupun penerapan strategi belajar bagi 

siswanya. Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan 

pengetahuan strategi bagi siswa (Desmita, 2014): (1) guru sebaiknya mengajarkan dan 

menganjurkan siswa untuk menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan kelompok 

usia mereka, (2) memberikan pelatihan tentang strategi belajar, kapan, dan bagaimana 

menggunakan strategi untuk mempelajari tugas-tugas, (3) menunjukkan strategi belajar 

yang efektif serta mendorong siswa menggunakan strateginya sendiri, (4) memberi 
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kesempatan siswa untuk belajar sendiri dengan diawali sedikit bantuan atau tanpa 

bantuan guru, (5) memberi kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk mengakses 

kemajuan belajarnya sendiri, sehingga mereka dapat mengetahui apa yang sudah 

diketahui dan apa yang belum diketahui, dan (6) sering memberikan umpan balik untuk 

mendorong perkembangan strategi belajar siswa yang lebih baik.  

 Hal yang juga perlu dipahami terkait dengan keefektifan pemilihan strategi belajar 

adalah tidak ada satu jenis strategi yang dapat dikatakan paling efektif. Artinya 

keefektifan strategi tetap bergantung pada jenis tugas atau informasinya dan 

karakteristik penggunanya (siswa). Dengan demikian diharapkan melalui pemahaman 

tentang pengetahuan strategi dan saran-saran penerapannya maka dapat membuat siswa 

menjadi pebelajar yang mandiri dan guru dapat mengoptimalkan proses pembelajaran 

menjadi lebih bermakna.  

PENUTUP 

Pengetahuan strategi adalah pengetahuan yang dimiliki siswa dalam memilih, 

menggunakan, dan memahami strategi-strategi belajar yang dapat digunakan dalam 

belajarnya. Siswa yang mampu memilih, menggunakan, serta memahami kapan dan di 

mana strategi belajar itu digunakan dapat disebut siswa mempunyai pengetahuan 

strategi yang baik. Secara umum strategi-strategi belajar tersebut dikelompokkan 

menjadi tiga macam yaitu pengulangan, organisasi, dan elaborasi. Atensi yang selektif, 

beradaptasi, dan terencana serta meningkatnya perkembangan strategi memori 

merupakan karakteristik perkembangan siswa kelas V SD. Peran pengetahuan strategi 

dalam metakognitif belajar bagi siswa kelas V SD antara lain: (1) membantu siswa 

menentukan informasi atau pengetahuan yang paling penting untuk dipelajari dan 

ditanamkan, (2) mengarahkan atensi siswa secara tepat, (3) membantu siswa belajar 

lebih baik dan mendalam, (4) meningkatkan prestasi belajar, (5) mengarahkan siswa 

menjadi pebelajar yang mandiri, (6) membantu mengarahkan siswa untuk dapat 

mengadaptasi penggunaan strateginya. 
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Abstrak 
Pengenalan tokoh wayang sangat penting dilakukan sejak dini, salah satunya yaitu 

memasukkan tokoh dan cerita wayang dalam pembelajaran Bahasa Jawa. Namun, 

pada kenyataannya, siswa merasa kesulitan mengenal tokoh wayang, sehingga 

mereka tidak memiliki minat mempelajari tokoh wayang. Guru perlu memotivasi 

siswa melalui berbagai strategi pengenalan tokoh wayang, agar siswa memiliki 

minat pada tokoh dan cerita wayang. Metode yang digunakan dalam artikel ini 

merupakan metode prosedural pemilihan strategi pengenalan tokoh wayang yang 

tepat. Metode prosedural yang digunakan memiliki langkah-langkah: (1) 

mengidentifikasi berbagai strategi pembelajaran yang ada; (2) mengidentifikasi 

perkembangan psikologi siswa kelas V: kognitif, personal sosial, dan moral; (3) 

mengidentifikasi tokoh dan cerita wayang, dalam kajian ini, cerita wayang yang 

dipakai, disesuaikan dengan usia perkembangan siswa dan nilai moral yang 

terkandung, yaitu cerita wayang ―Pandawa Jajaka‖, ―Sumantri lan Sukasrana‖, dan 

―Putra Putri Resi Gotama‖; (4) menentukan strategi pengenalan wayang yang tepat. 

Hasil dari kajian teori yang telah dilakukan yaitu strategi pengenalan wayang yang 

tepat melalui strategi pengenalan tokoh wayang berbasis komputer; contextual 

learning and teaching; dan active learning dengan model Jigsaw. 

Kata Kunci: strategi pengenalan, tokoh wayang, sekolah dasar 

 

Wayang merupakan suatu kesenian bangsa Indonesia yang telah turun-temurun 

dilestarikan kepada generasi penerus. Fungsi wayang mengalami perubahan dari waktu 

ke waktu, mulai dari media pemujaan roh nenek moyang, sebagai wahana dalam 

menyebarkan nilai-nilai moral, hingga menjadi alat pendidikan yang didaktis (Mulyono, 

1982).  Fungsi wayang sebagai penyebar nilai moral dan pendidikan yang didaktis, 

didukung dengan adanya berbagai cerita wayang yang ada. Cerita wayang yang terkenal 

di Indonesia diambil dari epos Ramayana dan Mahabarata. Dalam kedua cerita tersebut 

memiliki kandungan nilai moral yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai 

moral yang terkandung dalam cerita wayang tersebut perlu diperkenalkan dan 

dibelajarkan kepada siswa Sekolah Dasar. Cerita wayang telah menjadi bagian dari 

pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar. Dalam materi cerita wayang, terdapat pula 

tokoh-tokoh wayang yang perlu diperkenalkan kepada siswa. Pengenalan tokoh wayang 

perlu diberikan, karena setiap tokoh wayang memiliki sifat yang baik maupun buruk, 

sehingga siswa mendapatkan gambaran mengenai sifat teladan maupun sifat tercela.  

Terdapat banyak tokoh wayang, sehingga pengenalan tokoh wayang menyulit 

siswa. Pengenalan tokoh wayang yang dirasa sulit oleh siswa, dapat memunculkan 

sebuah ide kreatif bagi guru untuk mengatasi kesulitan tersebut. Bagaimana seorang 

guru mengenalkan tokoh wayang kepada siswanya tanpa ada rasa sulit dan bahkan 

menjadi hal yang menyenangkan bagi siswa. Perlu adanya strategi pengenalan tokoh 

wayang, yang dapat membuat siswa senang, aktif, dan memotivasi siswa untuk 

mempelajari wayang lebih lanjut. Sebelum menetapkan sebuah strategi pengenalan 

tokoh wayang kepada siswa, guru hendaknya melalui beberapa tahap sebagai prasyarat 

memunculkan sebuah strategi pembelajaran. Tahap-tahap tersebut akan dibahas secara 

runtut dalam artikel ini yaitu mengidentifikasi strategi pembelajaran;  mengidentifikasi 
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tahap perkembangan siswa, baik moral maupun sosial; mengkaji tokoh dan cerita 

wayang yang sesuai dengan perkembangan siswa; dan yang terakhir membahas tentang 

strategi pengenalan tokoh wayang kepada siswa.  

PEMBAHASAN 

Strategi Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak selamanya berjalan seperti 

apa yang diharapkan. Terkadang ada beberapa atau bahkan sebagian besar siswa masih 

belum memahami materi yang diberikan. Keberhasilan guru dalam mengajar, didukung 

oleh bagaimana cara guru memberikan pembelajaran. Dalam kamus pendidikan, ―cara 

dalam mengajar‖ disebut strategi pembelajaran. Wena (2012) menjelaskan bahwa 

strategi pembelajaran merupakan bentukan dari dua kata strategi dan pembelajaran. 

Strategi adalah suatu cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu, 

sedangkan menurut Degeng (dalam Wena, 2012) pembelajaran adalah suatu upaya 

untuk membelajarkan siswa. Menurut Suyadi (2013) strategi pembelajaran adalah 

langkah-langkah yang ditempuh guru untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada, 

dalam mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Sependapat dengan 

Suyadi, bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu cara memanfaatkan sumber 

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran menjadi sangat 

penting untuk diperhatikan dalam mengajar, karena hal ini mempengaruhi pencapaian 

yang didapat siswa nantinya. Kemp (1996) juga menegaskan bahwa strategi 

pembelajaran yang baik akan memotivasi siswa secara aktif untuk menghubungkan 

antara pengetahuan yang telah diketahui dan pengetahuan baru yang akan didapat. 

Dengan demikian, dengan penggunaan strategi pembelajaran yang tepat akan 

menghasilkan pencapaian yang optimum. 

Strategi pembelajaran memiliki berbagai macam bentuk. Macam-macam strategi 

pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran yang akan dicapai. 

Macam-macam strategi pembelajaran yang ada dalam Wena (2012) yaitu: (1) strategi 

pembelajaran pemecahan masalah; (2) strategi pembelajaran ranah motorik; (3) strategi 

pembelajaran kreatif produktif-berbasis proyek dan kuantum; (4) strategi pembelajaran 

siklus-generatif-belajar tuntas dan kooperatif; (5) Berbasis komputer dan elektronik; 

serta (6) strategi pembelajaran  berbasis modul dan peristiwa pembelajaran. Sedangkan 

macam-macam strategi pembelajaran dalam Suyadi (2013) yaitu: (1) pembelajaran 

aktif; (2) pembelajaran kooperatif; (3) contextual teaching and learning (CTL); (4) 

inkuiri; (5) pembelajaran berbasis masalah (PBM); (6) strategi pembelajaran 

ekspositori; (7) Pakem; (8) strategi pembelajaran inovatif; (9) strategi pembelajaran 

afektif; dan (10) quantum learning.Dari berbagai macam strategi pembelajaran yang 

ada, yang memungkinkan digunakan sebagai strategi pengenalan wayang, yaitu strategi 

pembelajaran berbasis komputer, CTL, dan active learning dengan model Jigsaw.  

Perkembangan Psikologi Siswa Kelas V 

Perkembangan psikologi siswa menjadi syarat penting yang harus diperhatikan 

oleh guru dalam mengembangkan perangkat maupun strategi pembelajaran. 

Berlandaskan perkembangan psikologi siswa, seorang guru akan dapat mengembangkan 

suatu perangkat, model, maupun strategi pembelajaran dengan tepat guna. 

Perkembangan psikologi setiap individu yang perlu diperhatikan guru ada 3 ranah, 

yaitu: perkembangan kognitif; personal dan sosial; serta perkembangan moral (Slavin, 

2006). 
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Teori Perkembangan kognitif Piaget menyebutkan bahwa setiap individu memiliki 

4 tahap perkembangan, yaitu: (1) tahap sensori, dengan rentang usia lahir-2 tahun; (2) 

tahap preoperasional, rentang usia 2-7 tahun; (3) tahap operasional konkret, rentang usia 

7-11 tahun; (4) tahap operasional formal, rentang usia 11-15 tahun, dalam rujukan lain 

disebutkan rentang usia 11-dewasa. Pada siswa Sekolah Dasar memiliki rata-rata usia 7-

12 tahun, sehingga siswa masuk pada tahap operasional konkret dan mulai masuk pada 

tahap operational formal, begitu juga dengan kelas V yang memiliki rata-rata usia 11 

tahun. Piaget menjelaskan bahwa siswa dapat membentuk suatu konsep, melihat 

hubungan, dan memecahkan masalah tetapi hanya selama mereka mengikutsertakan 

objek dan situasi yang familiar (Slavin, 2006). Piaget juga menjelaskan  bahwa alasan 

logis mulai menggantikan intuisi seorang anak, tetapi hanya pada situasi konkret 

(Santrok, 2011). Kedua pernyataan tersebut mengarahkan kepada guru, agar suatu 

pembelajaran yang dirancang untuk siswa kelas V, harus melibatkan benda-benda 

konkret, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami apa yang dipelajari. 

Perkembangan personal dan sosial yang digagas oleh Erik Erikson ini memiliki 8 

tahap yang dilalui oleh setiap individu. Kedelapan tahap tersebut diklasifikasikan 

berdasarkan usia sekolah. Pada usia prasekolah, individu mengalami tahap (1) trust vs 

mistrust: lahir-18 bulan; (2) autonomy vs doubt: 18 bulan-3 tahun; (3) initiative vs guilt: 

3-6 tahun. Pada usia sekolah dasar dan menengah, individu masuk pada tahap (4) 

industry vs inveriority. Pada usia sekolah menengah atas, masuk pada tahap (5) identity 

vs role confusion. Usia dewasa, individu melalui tahap (6) intimacy vs isolation: dewasa 

awal; (7) generativity vs self absorbtion: dewasa pertengahan; (8) integrity vs despair: 

dewasa akhir. Pada tahap perkembangan personal dan sosial tersebut, siswa kelas V 

berada pada tahap industry vs inveriority. Tahap industry vs inveriority ini, siswa mulai 

masuk usia sekolah, sehingga pengaruh orang tua yang selama ini didapat pada usia 

prasekolah akan berkurang, sedangkan pengaruh guru dan teman sebaya di sekolah akan 

lebih  mendominasi (Slavin, 2006).  

Dweck (dalam Moreno, 2010) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam melalui 

tahap ini melibatkan pengembangan rasa kompeten dan ketekunan dalam suatu 

pekerjaan atau tugas. Di sekolah, keberhasilan siswa akan menunjukkan keterlibatan 

dan kerja keras dalam kelompok kerjanya. Moreno (2010:132) juga menjelaskan bahwa 

pemberian tugas secara progresif dan menantang akan meningkatkan rasa kerja 

keras/ketekunan dalam diri siswa, sehingga siswa akan merasa mudah menjalani masa 

transisi ke sekolah menengah atas. Guru sebagai orang yang berpengaruh di sekolah, 

harus dapat menjalankan fungsinya sebagai motivator bagi siswa, khususnya siswa yang 

merasa gagal terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Guru juga harus menjadi 

inovator, membuat hal-hal baru yang menarik minat perhatian siswa, selain itu guru 

juga harus mampu memberikan tugas yang menantang siswa untuk menyelesaikannya. 

Dengan pembelajaran yang menarik dan tugas yang menantang bagi siswa, rasa industry 

akan muncul melebihi munculnya rasa inveriority (rendah diri).  

Perkembangan moral merupakan proses individu memperoleh rasa benar dan 

salah untuk mengevaluasi tindakan diri sendiri maupun orang lain (Turiel dalam 

Moreno, 2009). Terdapat dua teori perkembangan moral yang biasa dijadikan rujukan 

oleh pendidik, yaitu teori perkembangan moral Piaget dan teori perkembangan moral 

Kolhberg. Piaget berpendapat bahwa anak kecil merupakan individu yang egosentris, 

sehingga dia sulit untuk memberikan pandangan terhadap orang lain, kira-kira sampai 

usia 7 tahun (Moreno, 2009). Mereka percaya bahwa melanggar sebuah aturan, secara 

otomatis akan mendapatkan hukuman, aturan bersifat absolut. Perkembangan moral 
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pada usia sampai 7 tahun ini disebut heteronomous morality. Tahap selanjutnya disebut 

autonomous morality, anak dengan usia 8 tahun ke atas mulai tidak konsisten dalam 

menggunakan dan mengikuti suatu aturan. Bagi mereka, suatu peraturan bukan hal yang 

absolut lagi, tetapi peraturan dibentuk dari persetujuan sekelompok orang dan peraturan 

tersebut bisa berubah apabila sekelompok orang itu menyetujuinya (Sternberg dan 

Willian, 2009). Slavin (2006) menjelaskan bahwa hukuman terhadap pelanggaran tidak 

lagi bersifat otomatis, tetapi harus mempertimbangkan niat dan kondisi pelanggar. 

Perkembangan moral Kohlberg (1984) dibagi menjadi 3 tingkat yang masing-

masing tingkat memiliki 2 tahap yang saling berkelanjutan. Tingkat yang pertama yaitu 

preconventional level (pra-terbiasa) dibagi menjadi 2 tahap, tahap 1 orientasi pada 

hukuman dan kepatuhan, peraturan bersifat absolut, tahap ini dilalui oleh anak berumur 

7-10 tahun. Tahap 2, dalam menyikapi peraturan, anak akan memiliki sikap yang relatif. 

Anak akan mengikuti peraturan yang menguntungkan bagi mereka. Misalkan, mereka 

akan melakukan hal baik apabila nantinya mendapatkan hadiah. Tahap 3 dan tahap 4 

masuk pada tingkat yang kedua, yaitu conventional level (terbiasa). Pada tingkat ini 

anak telah memasuki usia 10-16 tahun, mereka menyesuaikan diri dengan aturan sosial 

karena mereka percaya mereka bisa melakukannya. Pada tahap 3 mereka berorientasi 

menjadi ―good boy-good girl‖. Dalam Sternberg & Williams (2010) disebutkan bahwa 

anak mencoba menemukan harapan-harapan lain mengenai siapa yang penting dalam 

hidup mereka. Pada tahap 4, remaja sadar akan pentingnya hati nurani dan sistem sosial. 

Mereka melihat keterkaitan mematuhi hukum dan memenuhi kewajiban. Remaja 

membedakan antara pandangan masyarakat dengan pandangan individu sebagai bagian 

dari masyarakat tersebut. Dua atau lebih orang setuju pada sesuatu, walaupun sesuatu 

hal tersebut merugikan masyarakat. Tahap 5 dan tahap 6 masuk pada tingkat 3 yaitu 

postconventional level (pasca terbiasa), dengan usia 16 tahun ke atas. Pada tahap 5 

seseorang mengenal pentingnya kontrak sosial dan hak individu. Mereka menyadari 

bahwa setiap individu memegang banyak nilai yang berbeda, kebanyakan dari nilai-nilai 

itu saling berkaitan. Pada tahap 6, mereka percaya bahwa mereka harus menegakkan 

hukum negara dan dilakukansesuai prinsip, entah orang lain dalam masyarakat itu atau 

bukan.  

Kedua teori perkembangan moral, dapat dijadikan acuan bagi guru untuk 

mengetahui bagaimana perkembangan moral siswanya. Perkembangan moral siswa 

kelas V, jika dilihat dari teori Piaget, maka siswa kelas V masuk pada tahap 

autonomous morality. Sedangkan jika mengacu pada teori Kohlberg (1984), maka siswa 

kelas V masuk pada tingkat 2 yaitu conventional level pada tahap ke-3. Dari kedua teori 

perkembangan moral tersebut, tahapan perkembangan moral siswa kelas V memiliki 

kesamaan, yaitu anak sama-sama telah mengerti tentang aturan dan sistem sosial, bahwa 

sebuah aturan dibentuk oleh sistem sosial. Berdasarkan tahap perkembangan siswa kelas 

V ini, guru dapat merancang pembelajaran dengan melibatkan siswa ke dalam 

kelompok. Kegiatan berkelompok akan dapat memacu siswa membuat aturan yang 

disetujui semua anggota, misalkan pemilihan ketua kelompok dan pembagian tugas. 

Mereka juga mendapatkan wadah untuk menunjukkan dirinya sebagai ―good boy good 

girl‖. 

 

Tokoh dan Cerita Wayang 

Mulyono (1982) menjelaskan bahwa wayang dalam Bahasa Jawa berarti 

―bayangan‖, berasal dari akar kata ―yang‖ yang artinya bervariasi, antara lain yaitu 

―tidak stabil, tidak pasti, tidak tenang, terbang, bergerak ke sana kemari‖. Sedangkan 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

59 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

kata ―wa‖ sendiri tidak memiliki arti maupun fungsi. Jadi kata ―wayang‖ berarti 

berjalan ke sana kemari, tidak tetap. Pengertian tersebut mengarah pada acara 

memainkan wayang kulit yang digoyang-goyangkan dan diputar-putar di sebuah 

layar/kelir dengan sorotan lampu/blencong, sehingga menimbulkan suatu bayangan 

yang indah. Menurut Kusumajadi (dalam Sunarto 1989) wayang adalah bayangan orang 

yang sudah meninggal. Wayang berasal dari kata ―Wa‖= trah yang berarti turunan dan 

―Yang‖= hyang yang berarti eyang/kakek/leluhur yang sudah meninggal. Pengertian ini 

mengarah pada fungsi wayang pada zaman dahulu, wayang digunakan sebagai upacara 

adat pemujaan roh nenek moyang, karena dipercaya roh nenek moyang melindungi para 

keturunannya. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, wayang adalah gambaran roh 

nenek moyang dalam bentuk boneka, yang dimainkan dengan cara digoyang-goyang 

dan diputar-putar di atas kelir, sehingga menimbulkan bayangan yang indah.  

Wayang merupakan kesenian adi luhung yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. 

Menurut Gustami (dalam Sunarto 1989) wayang merupakan karya seni rupa yang 

mempunyai makna atau merupakan lambang, simbol bagi falsafah hidup bagi anggota 

masyarakat pendukung. Purwadi (2007) juga menjelaskan  bahwa wayang merupakan 

buatan manusia dengan bermacam-macam lakon sebagai gambaran kehidupan manusia 

itu sendiri, supaya menjadi contoh yang baik. Terdapat banyak jenis-jenis wayang, yaitu 

wayang bayangan, wayang purwa, wayang beber, wayang gedog, wayang kelitik, 

wayang golek, wayang wong, wayang madya, dan wayang batu (Mulyono, 1982). 

Selain jenis-jenis wayang yang telah disebutkan tadi, masih banyak jenis-jenis wayang 

lainnya, namun yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah wayang purwa. 

Purwa dalam bahasa Sansekerta berarti ―pertama‖ yang terdahulu, sehingga wayang 

purwa adalah wayang yang menceritakan zaman dahulu (Mulyono, 1982). Cerita 

wayang zaman dahulu yang dimaksud yaitu cerita wayang Mahabarata dan Ramayana. 

Cerita wayang Mahabarata dan Ramayana memiliki beberapa perbedaan pada bagian-

bagian tertentu, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian norma-norma yang ada di 

Indonesia. 

Wayang sebagai kesenian agung, wajib dilestarikan oleh anak-anak bangsa. Selain 

itu, cerita wayang yang diambil dari cerita Mahabarata dan Ramayana menyimpan 

banyak kandungan nilai dan moral yang dapat dijadikan teladan.  Berdasarkan kedua 

pertimbangan tersebut, maka cerita wayang dan pengenalan tokohnya dimasukkan 

dalam kurikulum mata pelajaran Bahasa Jawa. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 

188/188/KPTS/013/2005 tentang kurikulum Bahasa Jawa kelas V terdapat kompetensi 

mendengarkan cerita wayang, membaca pemahaman, dan mengapresiasi sastra jawa. 

Ketiga kompetensi tersebut memuat pembelajaran cerita dan tokoh wayang. Pemilihan 

tokoh dan cerita wayang harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa, serta 

meninjau kesesuaian nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita wayang tersebut 

untuk siswa kelas V. Pemilihan tokoh dan cerita wayang yaitu dengan menggunakan 

cerita wayang dengan tokoh wayang kecil. Cerita wayang yang digunakan yaitu 

Pandawa Jajaka, Sumantri dan Sukasrana, serta Putra-putri Resi Gotama yang akan 

dijelaskan secara singkat sebagai berikut. 

Pertama, Pandawa Jajaka. Cerita Pandawa Jajaka mengisahkan tentang masa 

muda Pandawa dan Kurawa yang mulai berguru kepada Resi Dorna. Cerita ini diambil 

komik karangan RA. Kosasih, Mahabarata seri A. Pertemuan pertama antara Pandawa 

Kurawa dengan sang guru di mulai pada saat mereka bermain Gundhi (bola yang 

dilempar-lemparkan) di lapangan kaputren. Tanpa sengaja, Gundhi tersebut jatuh ke 

dalam sumur, dan orang yang mengambilnya adalah seorang kakek tua bernama Resi 
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Dorna. Dengan izin Bisma, akhirnya Resi Dorna menjadi guru bagi Pandawa dan 

Kurawa. Suatu hari Pandawa dan Kurawa belajar memanah dengan sang guru. Mereka 

diminta untuk memanah seekor burung mainan yang telah dipersiapkan untuk berlatih. 

Yudhistira mendapat giliran yang pertama, saat mengincar burung mainan tersebut, Resi 

Dorna bertanya tentang apasaja yang dilihat Yudistira selain burung itu. Yudhistira 

menjawab tali pengikat, dahan, dan daun-daun. Resi Dorna langsung mengatakan 

bahwa Yudhistira gagal sebelum ia sempat melepas anak panahnya. Begitu pula dengan 

Suyudana yang gagal sebelum melepas anak panahnya. Tiba giliran Arjuna, saat 

membidik, resi Dorna juga memberikan pertanyaan kepada Arjuna mengenai apa yang 

ia lihat selain burung. Arjuna menjawab ia hanya melihat kepala burung, tidak ada yang 

lain. Maka resi Dorna memerintahkan untuk melepas anak panahnya, dan hasilnya, anak 

panah itu tepat menancap di kepala burung. 

Cerita ini dipilih karena memiliki pesan moral bahwa sebagai pelajar, siswa harus 

fokus dalam belajar, agar apa yang kita pelajari dan yang kita cita-citakan dapat tercapai 

tepat sasaran seperti busur panah Arjuna tadi. Tokoh yang ada dalam cerita merupakan 

tokoh inspiratif, yaitu: (1) resi Dorna adalah guru yang dapat dijadikan contoh dan 

sangat menginspirasi siswanya, terutama Arjuna; (2) Arjuna yang fokus dalam 

memanah burung, sehingga siswa bisa mencontoh sikap dari Arjuna; (3) Tokoh yang 

lain adalah Yudhistira dan Suyudhana yang tidak berhasil memanah burung. Hal ini 

dikarenakan mereka berdua tidak fokus pada satu hal saja. Hal ini dapat menjadi 

gambaran bagi siswa, terkait dengan hasil yang dicapai dari sikap serius dan tekun 

dalam belajar. 

Kedua, Sumantri lan Sukasrana. Cerita ini mengajarkan tentang kasih sayang tulus 

terhadap saudara dan pentingnya menepati sebuah janji. Cerita ini diambil dari buku 

Silsilah Wayang Purwa Mawa Carita Jilid 1 karangan Padmosoekotjo. Cerita ini 

berkisah tentang Sumatri dan Sukasrana yang merupakan putra dari Maharsi 

Suwandagni. Sumantri dan Sukasrana merupakan kakak beradik, walapun kakak 

beradik, mereka memiliki fisik yang berbeda. Sumantri memiliki fisik yang gagah, 

tampan, dan sakti. Sedangkan adiknya berwajah seperti raksasa, memiliki tari yang 

tajam, tubuh yang pendek, tetapi ia merupakan kesatria sakti mandraguna yang 

memiliki hati yang baik. Sebagai kakak beradik, mereka saling menyayangi, Sukasrana 

pun enggan berpisah dengan sang kakak. Suatu hari, Sumantri pergi mengabdi di 

kerajaan Mahespati, ia pergi tanpa sepengetahuan  Sukasrana. Suatu saat Sumantri 

mendapatkan perintah dari Prabu Arjunasasrabahu untuk memindahkan taman 

Sriwedari. Sumantri tidak bisa melaksanakan perintah tersebut, Sukasrana membantu 

kakaknya, namun dengan syarat ia ingin bersama Sumantri mengabdi di Mahespati. Ia 

tidak ingin berpisah dari sang kakak. Sumantri pun berjanji kepada Sukasrana akan 

mengajak ia mengabdi di Mahespati. Setelah berhasil memindahkan taman Sriwedari, 

Sumantri meminta adiknya untuk pulang, Sumantri mengingkari janji yang telah ia buat. 

Sumantri tidak ingin keberadaan adiknya diketahui oleh Prabu Arjunasasrabahu. Karena 

Sukasrana tidak segera pergi, maka untuk menakut-nakuti, Sumantri mengeluarkan 

senjata Cakra. Sukasrana rela mati daripada harus berpisah dengan sang kakak. 

Ketakutan Sumantri semakin bertambah saat Prabu Arjunasasrabahu telah sampai di 

taman Sriwedari, akhirnya senjata cakra yang ia gunakan untuk menakut-nakuti 

adiknya, terlepas mengenai sukasrana dan meninggal. Sumantri menangis menyesali 

kepergian adik tercintanya. 
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Cerita ini dipilih karena memiliki pesan moral sebagai manusia, kita harus selalu 

menepati janji, konsisten antara ucapan dengan perbuatan, mengasihi sesama tanpa 

memandang rupa, serta terdapat nilai tanggung jawab dengan apa yang telah kita 

lakukan. Cerita ini baik untuk diberikan kepada siswa kelas V, karena pada tahap 

perkembangan psikologi mereka mulai menyesuaikan diri dan sadar akan lingkungan 

sosial. Dengan nilai tanggung jawab, rasa saling mengasihi sesama, selalu menepati 

janji maka akan sangat membantu sekali aktivitas bersosialisasi mereka dengan teman 

sebaya. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Sumantri yang memiliki jiwa kesatria, 

namun ia memiliki sifat buruk, yaitu ingkar janji. Hal ini dapat menjadi contoh kepada 

siswa, bahwa ingkar janji dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Tokoh utama 

lainnya yaitu Sukasrana, memiliki sifat asih. Ia sangat menyayangi kakaknya dan ringan 

tangan membantu tugas kakaknya. Kedua tokoh ini menggambarkan bahwa sebagai 

manusia kita tidak boleh menilai seseorang dari fisiknya. Fisik bukan ukuran baik buruk 

seseorang, berwajah buruk dan menyeramkan bukan gambaran dari hati yang buruk 

pula, serta ketampanan dan keperkasaan bukan gambaran hati yang baik. 

Ketiga, Putra-putri Resi Gotama. Mengisahkan putra dan putri Resi Gotama yang 

serakah sehingga mencelakakan diri sendiri. Cerita ini diambil dari buku Silsilah 

Wayang Purwa Mawa Carita Jilid 1. Cerita ini berkisah tentang putra dan putri resi 

Gotama yang bernama Anjani, Subali, dan Sugriwa. Ketiga bersaudara ini 

memperebutkan sebuah Cupu Manik Astagina milik Anjani yang diberikan oleh ibunya. 

Cupu Manik Astagina ini memiliki keindahan, apabila tutupnya dibuka akan terlihat 

keindahan bumi dan angkasa. Subali dan Sugriwa, ingin memiliki Cupu Manik tersebut. 

Dikarenakan resi Gotama jengkel terhadap mereka bertiga, maka Cupu Manik tersebut 

dilempar jauh dari rumah, dan yang pertama mendapatkannya itulah pemiliknya. Cupu 

Manik Astagina terlempar jauh yang menyebabkan tutup dan cupu itu terpisah. Cupu 

yang jatuh di negara Ayodya berubah menjadi telaga Nirmala (tanpa keburukan), 

sedangankan tutupnya jatuh di hutan dan berubah menjadi telaga Sumala (buruk sekali, 

tidak suci). Ketiga anak resi Gotama mengira Cupu Manik Astagina terlempar masuk ke 

dalam telaga Sumala, maka Subali yang sampai terlebih dahulu, masuk telaga tersebut, 

disusul oleh Sugriwa. Saat muncul ke permukaan, mereka berubah menjadi kera, karena 

sama-sama kaget, mereka akhirnya berkelahi. Setelah cukup lama mereka sadar bahwa 

mereka berkelahi dengan saudara sendiri. Anjani yang datang terakhir, karena lelah dan 

ia membasuh muka dan meminum air telaga Sumala, sehingga Anjani pun juga ikut 

berubah menjadi kera.  

Cerita ini dipilih karena memiliki nilai moral sebuah keserakahan akan membawa 

akibat buruk pada diri kita sendiri. Ketiga tokoh memiliki sifat serakah yang akhirnya 

membuat mereka berubah wujud menjadi kera. Cerita ini juga mengajarkan kepada 

siswa kelas V agar mengalah kepada saudara yang lebih muda, selalu berbagi mainan, 

dan hidup rukun. Dilihat dari perkembangan psikologi siswa kelas V telah mengetahui 

aturan sosial dan sistem sosial, mereka juga mulai mengerti antara melakukan 

kewajiban dan mematuhi peraturan, maka cerita ini dirasa cocok untuk menumbuhkan 

sikap bijaksana dalam bersikap di sistem sosial mereka.  

Strategi Pengenalan Tokoh Wayang 

Pengenalan tokoh wayang perlu untuk dilakukan, karena wayang merupakan 

kesenian adiluhung yang perlu dilestarikan. Selain itu di dalam cerita wayang, juga 

terdapat banyak sekali kandungan nilai moral. Tidak hanya dalam cerita wayang, dalam 

diri tokoh wayang tersebut memiliki watak-watak yang baik yang dapat dicontoh dan 

tokoh berwatak jahat yang harus dihindari oleh siswa. Mengenalkan tokoh wayang 
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kepada siswa, dapat menggunakan dengan berbagai cara. Sebelum mengenalkan tokoh 

wayang kepada siswa, tentunya guru telah mengetahui bagaimana perkembangan 

psikologi siswa yang diajar, dan juga telah mengidentifikasi tokoh dan cerita wayang 

seperti apakah yang akan diberikan kepada siswa. Berbagai macam strategi 

pembelajaran yang telah disebutkan tadi, terdapat tiga macam strategi pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam mengenalkan tokoh dan cerita wayang kepada siswa kelas 

V SD. Ketiga macam strategi pembelajaran tersebut, yaitu strategi pembelajaran 

berbasis komputer, CTL, dan active learning dengan model Jigsaw.  

Pertama, Strategi Pembelajaran Berbasis Komputer. Pembelajaran berbasis 

komputer adalah pembelajaran dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu, 

bahan ajar disajikan melalui media komputer, sehingga menarik dan menantang bagi 

siswa (Wena, 2012). Terdapat tiga model penyampaian materi, yaitu latihan dan praktik, 

tutorial, dan simulasi. Model yang tepat digunakan sebagai sarana untuk mengenalkan 

wayang adalah model tutorial. Dalam model tutorial ini akan memuat rancangan 

pembelajaran yang berisi materi pembelajaran, latihan dan umpan balik. Guru dapat 

memanfaatkan pembelajaran berbasis komputer dengan model tutorial untuk 

mengenalkan wayang. Misalnya seorang guru ingin mengenalkan tokoh dan cerita 

wayang Pandawa Jajaka, guru dapat memasukkan cerita dalam bentuk teks maupun 

audio dalam aplikasi presentasi. Selanjutnya guru dapat menyertakan latihan soal, 

permainan tebak gambar, yang nantinya akan memotivasi siswa untuk belajar lebih 

tentang wayang.  

Poin utama dari strategi pembelajaran adalah terciptanya pembelajaran yang 

efektif dan efisien (Kemp, 1994). Dengan strategi pembelajaran berbasis komputer, 

guru dituntut kreatif untuk menyajikan materi cerita wayang. Guru juga dapat 

menyajikan game interaktif yang berkaitan dengan cerita dan tokoh wayang. Guru juga 

dapat menggunakan media komputer ini untuk ajang kreasi anak, misalkan anak diminta 

untuk menceritakan kembali secara tulis cerita wayang yang telah mereka ketahui. 

Seperti artikel hasil penelititan tentang wayang yang ditulis oleh Wahyu Widjajanto, 

dkk berjudul Wayang Authoring-a Tool to Enhance Children‟s Creative Imagination 

and Self Expression. Penelitian menggunakan wayang authoring ini bertujuan untuk 

meningkatkan imajinasi kreatif anak dan ekspresi diri. Dengan Wayang Authoring ini, 

anak menyusun sebuah cerita dengan menggunakan wayang digital, menyimpannya, 

dan membagikannya kepada teman-teman. 

Strategi pembelajaran berbasis komputer ini sangat membantuk perkembangan 

psikologi siswa kelas V yang masuk pada tahap industry dan inveriority. Dengan 

diberikan tugas-tugas yang menantang, siswa akan termotivasi dan menunjukkan 

sesuatu yang mereka bisa, sehingga kepercayaan dirinya muncul dan berkembang 

dengan sangat baik. Penyampaian atau presentasi hasil karya siswa juga mengajarkan 

kepada siswa untuk menghargai karya orang lain, sehingga tidak ada ucapan-ucapan 

mengolok dari siswa yang dapat menimbulkan rasa rendah diri pada siswa lain. Peran 

guru dan kerjasama siswa sangat diperlukan dalam hal ini. 

Kedua, Contextual Teaching and Learning (CTL). Strategi pembelajaran CTL ini 

sangat cocok jika digunakan untuk pembelajaran pengenalan tokoh dan cerita wayang. 

Strategi pembelajaran CTL ini didukung dengan teori perkembangan kognitif siswa 

kelas V yang ada pada tahap opersional konkret. Guru dapat mengajak siswa ke tempat 

seorang dalang, yang diminta menjelaskan kepada siswa tentang tokoh-tokoh kesatria 

yang dapat dijadikan teladan oleh siswa. Tokoh-tokoh jahat yang sifatnya harus 

dihindari oleh siswa. Selain itu guru dapat menghadirkan tokoh-tokoh wayang kulit di 
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kelas saat pembelajaran wayang, sehingga siswa dapat berinteraksi dengan wayang. 

Guru dapat meminta siswa bersama temannya untuk membuat percakapan singkat dari 

sebuah cerita wayang, dan menampilkannya di depan dengan membawa wayang kulit. 

Siswa sebagai pengisi suara dan menggerak-gerakkan wayang seperti dalang. Dengan 

interaksi langsung dengan wayang, siswa akan memiliki ketertarikan untuk mempelajari 

wayang lebih lanjut.  

Ketiga, Active Learning dengan Model Jigsaw. Hamruni (dalam Suyadi, 

2013)Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa 

berperan aktif dalam pembelajaran, dalam bentuk interaksi dengan siswa maupun guru. 

Pembelajaran aktif ini memiliki beberapa model pembelajaran. Model-model 

pembelajaran tersebut tentunya juga memacu siswa untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran, salah satunya adalah model Jigsaw. Model ini mengharuskan siswa untuk 

membentuk suatu kelompok, bertukar kelompok, dan masing-masing siswa 

mengajarkan sesuatu (Silberman, 2004). Materi pembelajaran yang akan dipelajari 

dibagi-bagi, sehingga setiap siswa memiliki satu materi sebagai keahlian mereka. 

Langkah-langkah model Jigsaw untuk pengenalan tokoh wayang, yaitu: (1) memilih 

cerita wayang, banyak cerita wayang disesuaikan dengan banyak kelompok. misalnya 

ada tiga kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4 siswa. (2) Membagikan 

cerita wayang kepada tiap kelompok. Cerita yang dibagikan merupakan cerita wayang 

yang berbeda, misal kelompok 1 mendapat cerita pandawa Jajaka, kelompok 2 Sumantri 

dan Sukasrana, kelompok 3 Putra dan Putri Resi Gotama. (3) Kelompok tersebut 

dinamai ―kelompok belajar/tim ahli‖ bertugas mendiskusikan dan mempelajari cerita 

wayang yang mereka dapat. (4) Setelah diskusi selesai, mereka berpencar membentuk 

―kelompok belajar bersama‖, tugas mereka sebagai tim ahli, menceritakan atau 

menjelaskan apa yang mereka diskusikan di tim ahli kepada teman-teman di ―kelompok 

belajar bersama‖ secara bergantian. (5) siswa diminta untuk kembali ke kelompok awal 

―kelompok belajar‖ untuk menyelesaikan dan membahas pertanyaan yang masih tersisa.  

Pembelajaran pengenalan wayang model Jigsaw ini, siswa akan mengetahui 3 

cerita dengan sekali proses pembelajaran. Model ini memiliki efisiensi waktu dan 

efektifitas yang tinggi. Bagus sekali jika pembelajaran ini ditunjang dengan beberapa 

media seperti tokoh wayang kulit, sehingga dapat lebih mengena pada siswa. Dengan 

menempatkan siswa sebagai tim ahli, guru secara tidak langsung dapat membentuk 

siswa memiliki kepercayaan diri yang luar biasa dan tanggung jawab yang besar dalam 

menyampaikan cerita wayang yang mereka dapat. Proses pembelajaran menyenangkan, 

membuat siswa aktif, dan perkembangan psikologi mereka terfasilitasi.  

PENUTUP 

Pemilihan strategi pengenalan tokoh wayang memerlukan tindakan awal yang 

penting, seperti  mengidentifikasi strategi pembelajaran yang sesuai; mengidentifikasi 

tahap perkembangan siswa, kognitif, moral maupun sosial; serta mengkaji tokoh dan 

cerita wayang yang sesuai dengan perkembangan siswa. Dari hasil kajian-kajian yang 

telah dilakukan, ditemukan beberapa strategi pengenalan tokoh wayang yang dirasa 

mampu mengenalkan tokoh dan cerita wayang dengan efektif dan efisien, yaitu: 

pembelajaran berbasis komputer, CTL, dan active learning dengan model Jigsaw. 
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Abstrak 
Lingkungan fisik kelas merupakan faktor luar yang berpengaruh terhadap proses 

belajar mengajar didalam kelas. Guru sebagai agen pembelajaran diharapkan mampu 

mendesain lingkungan fisik kelas agar dapat tercipta lingkungan belajar yang 

nyaman. Desain fisik kelas dapat dimaknai sebagai pengaturan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan fisik (benda) yang berada didalam kelas. Komponen fisik kelas 

dibagi menjadi dua bagian yaitu ruang kelas dan perabot kelas. Pengaturan ruang 

kelas dan perabot kelas di sekolah dasar hendaknya dilakukan sesuai dengan 

karakteristik perkembangan peserta didik usia SD dan prinsip desain kelas. 

Kata Kunci: Desain fisik kelas, Sekolah dasar. 

 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik. 

Hal ini merujuk pada Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 

10 ayat (1) yang menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk 

mengelola pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran ini meliputi kemampuan untuk 

merencanakan pembelajaran, kemampuan melaksanakan pembelajaran, dan kemampuan 

untuk melakukan penilaian pembelajaran. 

Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya faktor dalam diri peserta didik dan faktor dari luar diri peserta didik. Faktor 

dalam diri peserta didik dapat berkaitan dengan kecakapan, minat, bakat, serta motivasi, 

sedangkan faktor dari luar diri peserta didik dapat berkaitan dengan lingkungan 

belajarnya. Semiawan, (2013:3) juga menjelaskan bahwa lingkungan yang sistematis, 

teratur, dan terencana dapat memberikan pengaruh (stimulus) yang baik sehingga 

manusia bereaksi terhadap stimulus tersebut dan memberikan respon yang sesuai. 

Lingkungan belajar sangat mempengaruhi proses belajar mengajar didalam kelas. 

Pengaturan lingkungan menjadi sarana yang bernilai dalam membangun dan 

mempertahankan sikap positif (De Porter & Hernacki, 2006:66). Saat berada didalam 

kelas peserta didik akan selalu berinteraksi dengan lingkungan belajarnya, tidak 

terkecuali dengan lingkungan fisik kelas. Artinya, untuk mendukung proses belajar dan 

mencapai hasil belajar yang diharapkan guru perlu memperhatikan lingkungan fisik 

kelas dengan baik. Hal tersebut penting dilakukan karena dalam pembelajaran peserta 

didik menghayati setiap fenomena yang dia lihat, dengar, ucapkan, dan lakukan. 

 Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang mendasari perkembangan 

belajar peserta didik sebelum kejenjang pendidikan selanjutnya. Usia sekolah dasar 

pada umumnya berumur sekitar 6-12 tahun. Usia ini merupakan usia yang unik apabila 

dilihat dari perspektif karakteristiknya yang bersifat khas dan menarik. Pada usia ini 

peserta didik masuk pada perkembangan masa pertengahan yang memiliki tahapan 

perkembangan dari beberapa aspek. Aspek-aspek perkembangan itu diantaranya ialah 

perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, perkembangan 

kognitif, dan perkembangan moral. 

mailto:baguscahyanto@gmail.com
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 Desain ruang kelas dijenjang pendidikan sekolah dasar tentu akan berbeda 

dengan desain ruang kelas pada jenjang pendidikan selanjutnya. Keunikan usia sekolah 

dasar ini perlu mendapat perhatian dari guru dan pihak sekolah untuk mempersiapkan 

lingkungan belajar yang sesuai dengan karakteristiknya. Ruang kelas sebagai tempat 

kegiatan pembelajaran di sekolah perlu dikelola dengan baik. Jadi dengan demikian 

perlu adanya perhatian terhadap desain fisik ruang kelas yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik di jenjang pendidikan sekolah dasar, dengan harapan 

lingkungan belajar mampu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangannya dengan 

baik. 

PEMBAHASAN 

Desain Fisik Kelas 

Desain fisik kelas merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh guru dan pihak 

sekolah. Pembelajaran di kelas akan berjalan dengan maksimal apabila lingkungan fisik 

kelas mendukung. Desain kelas dapat dimaknai sebagai pengaturan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan fisik (benda) yang berada didalam kelas. Menurut Hamid (2012:117) 

desain fisik ruang kelas mencakup pemilihan warna dinding kelas, meja, dan bangku, 

serta perabotan atau sarana prasarana kelas lain seperti peletakan berbagai gambar-

gambar yang mendukung pembelajaran secara tepat dan menarik, peletakan berbagai 

petunjuk kondisi ruang kelas yang memadai dan menarik, serta peletakan perabotan 

kelas dalam posisi yang diatur sedemikian rupa. 

Ruang kelas pada umumnya dipahami sebagai ruang yang dibatasi oleh dinding, 

lantai dan atap. Karwati & Priansa, (2014:45) menjelaskan bahwa ruang kelas adalah 

ruang yang ada di dalam kelas yang berfungsi sebagai sarana bagi proses pembelajaran 

peserta didik. Fungsi ruang kelas adalah sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori, 

praktik yang memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang 

mudah dihadirkan (Permendiknas Nomor 24, 2007:4). Ruang kelas yang diciptakan 

oleh guru perlu memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, serta psikologi 

peserta didik dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (Karwati & 

Priansa, 2014:45). 

Komponen Fisik Kelas 

Komponen fisik kelas dibagi menjadi dua, komponen fisik ruang kelas dan 

perabot kelas yang akan dijelaskan sebagai berikut.  

Ruang Kelas 

Berdasarkan standar ruang kelas yang telah dijelaskan pada Permendiknas 

Nomor 24 Tahun 2007, maka idealnya setiap ruang kelas harus dilengkapi dinding, 

lantai, jendela, dan pintu kelas sebagai bagian dari ruang kelas. 

Dinding Kelas 

Dinding kelas menyediakan wilayah untuk menampikan hasil karya peserta 

didik, benda-benda dan objek-objek lainnya yang relevan dengan kebutuhan 

pembelajaran. Dinding kelas didesain untuk menciptakan keindahan ruang, sekaligus 

sebagai media kreativitas dan ketrampilan peserta didik (Fernanda, 2015). Dinding kelas 

juga dapat digunakan untuk meletakkan papan tulis, gambar-gambar, kalender, jadwal 

piket kelas, jam dinding, papan absensi, papan panjang, dan soket listrik. 
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Lantai Kelas 

Lantai kelas merupakan titik mula untuk menentukan dimana wilayah 

pembelajaran yang akan dilakukan. Lantai kelas digunakan untuk meletakkan benda-

benda yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran di kelas (Evertson & Emmer, 

2013:6-18). Lantai kelas perlu didesain dengan baik oleh guru untuk membagi wilayah-

wilayah peletakan benda-benda atau perabot kelas agar ruang kelas tetap memiliki 

ruang gerak yang baik dan nyaman bagi peserta didik. 

Jendela Kelas 

 Setiap ruang kelas hendaknya dilengkapi dengan jendela kelas. Jendela kelas 

dirancang sesuai dengan bentuk, ukuran, dan model bangunan kelas yang ada. Berkaitan 

dengan proses belajar mengajar didalam kelas, jendela kelas memiliki fungsi yang 

penting. Karwati & Priansa, (2014:52) menjelaskan fungsi dari jendela kelas adalah 

sebagai sumber cahaya, sumber udara, dan elemen estetis. 

Pintu Kelas 

Pintu merupakan sebuah struktur di dinding yang memudahkan pergantian 

antara dinding yang tertutup dengan yang terbuka (Karwati & Priansa, 2014:53). 

Keberadaan pintu ini dapat mengendalikan jalan keluar masuknya cahaya, suara, udara, 

panas, dan dingin. Penempatan pintu juga akan mempengaruhi sistem sirkulasi yang 

ada. Karwati & Priansa, (2014:53) juga menjelaskan fungsi pintu berkaitan dengan 

aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik didalam kelas yakni 

sebagai penghubung, pembatas, dan keamanan.  

Perabot Kelas 

Perabot kelas merupakan segala peralatan yang ada didalam kelas. Perabot kelas 

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa 

ruang kelas harus memiliki standar sarana prasarana yang memadai. Menurut ketentuan 

umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 sarana adalah 

perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah 

fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Sarana pendidikan diantaranya adalah 

meja, kursi, dan perabot kelas lainnya. Karwati & Priansa, (2014:45) menjelaskan 

perabot kelas adalah seluruh perlengkapan yang ada dan dibutuhkan di kelas. Ruang 

kelas perlu dilengkapi dengan sarana dan perabot kelas yakni (a) kursi dan meja peserta 

didik; (b) kursi dan meja guru; (c) papan tulis; (d) lemari kelas; (e) gambar-gambar; (f) 

papan panjang; (g) tempat sampah; (h) sapu dan alat pembersih; (i) tempat cuci tangan; 

(j) jam dinding; (k) soket listrik; (l) jadwal pelajaran; (m) papan absensi; (n) daftar piket 

kelas; (o) kalender pendidikan. 

Prinsip-prinsip Desain Kelas 

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru dan pihak sekolah dalam 

mendesain ruang kelas menurut Evertson & Emmer (2011:4) adalah sebagai berikut. 

Jadikan Wilayah Berlalu Lintas Tinggi Bebas dari Kemacetan. 

Wilayah-wilayah dimana banyak peserta didik berkumpul perlu diatur dengan 

baik. Hal tersebut dilakukan dengan harapan akan mengurangi kemacetan serta 

meminimalisir keributan didalam kelas.Wilayah-wilayah tersebut meliputi wilayah kerja 

kelompok, penajaman pensil, tempat sampah, kran air, rak buku, rak penyimpanan, 

stasiun komputer, meja tulis peserta didik, serta meja tulis guru. Wilayah ini sebaiknya 

dipisahkan dengan jarak yang luas antara yang satu dengan yang lainnya. 
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Pastikan bahwa para peserta didik dapat dipantau dengan mudah oleh guru. 

Guru perlu memantau seluruh aktivitas peserta didik selama pembelajaran 

berlangsung. Guru dapat merekam aktivitas peserta didik sebelum, pada saat 

pembelajaran berlangsung, maupun sesudah pembelajaran untuk mendapatkan 

informasi tentang kemajuan belajarnya. Oleh karena itu dalam mendesain kelas perlu 

adanya jarak pandang yang jelas diantara wilayah-wilayah pembelajaran, meja tulis 

guru, meja tulis peserta didik, serta area kerja peserta didik. Selain itu, penataan 

perabotan kelas juga perlu diperhitungkan agar tidak menghalangi pandangan guru 

keseluruh sudut kelas. 

Jaga material pengajaran yang sering digunakan dan perlengkapan para peserta 

didik mudah diakses. 

Upaya untuk menghemat waktu persiapan pembelajaran di kelas, guru 

sebelumnya dapat mengatur material-material pembelajaran pada tempat yang mudah 

untuk diakses. Penempatan material yang kurang tepat, dapat berdampak pada perhatian 

dan antusias peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Pengaturan material dan 

perlengkapan kelas menjadi penting dalam kaitannya mewujudkan keberhasilan 

pembelajaran dikelas, sehingga guru hendaknya menempatkan material dan 

perlengkapan kelas ini ditempat yang mudah diakses oleh guru sendiri maupun peserta 

didik. 

Pastikan bahwa para peserta didik dapat dengan mudah melihat presentasi dan 

tampilan seisi kelas. 

Tingkat partisipasi peserta didik dalam pembelajaran harus terus dijaga dan 

ditingkatkan. Keterlibatan peserta didik dapat dipengaruhi oleh banyak variabel, salah 

satunya dengan merencanakan posisi peserta didik yang memungkinkan untuk melihat 

presentasi teman lain dan melihat tampilan seisi kelas. Tampilan layar, LCD, dan papan 

tulis hendaknya dapat terlihat dengan jelas. Hal tersebut dapat membuat peserta didik 

lebih tertarik menanggapi seluruh aspek penting dari seisi ruang kelas. 

Desain Fisik Kelas di Sekolah Dasar 

Desain fisik kelas merupakan wujud komunikasi kepada para peserta didik 

tentang bagaimana pembelajaran akan dilakukan dengan seluruh komponen yang ada 

didalam ruang kelas. Pada penulisan ini, desain fisik kelas akan dijabarkan sesuai 

dengan komponen fisik kelas sebagai berikut. 

Ruang Kelas 

a. Dinding Kelas  

Beberapa hal yang sebaiknya dipertimbangkan dalam pengaturan dinding kelas 

yakni (1) menyediakan display untuk gambar-gambar, kalender, jadwal piket, papan 

absensi, serta tampilan hiasan sebagai upaya membangkitkan minat peserta didik; (2) 

menyediakan tampilan yang dirasa berguna seperti diagram informasi, gambar yang 

relevan dengan konten misal berkaitan dengan topik yang akan diajarkan; (3) jangan 

terlalu berlebihan menghias ruang dinding, ruang dinding yang sesak dengan banyak 

tampilan bisa mengalihkan perhatian dan menjadikan ruangan terlihat lebih kecil; dan 

(4) sesuaikanlah gagasan atau tampilan hiasan yang digunakan dengan usia peserta 

didik di kelas (Evertson & Emmer, 2013:6-18). Selain itu, pemilihan warna dinding 

akan mempengaruhi perasaan hati dan sikap peserta didik diusia sekolah dasar. 

Pemilihan warna cat dinding kelas yang  tepat akan membuat peserta didik merasa 

nyaman didalam kelas. Sesuai perkembangan usia sekolah dasar, setiap peserta didik 
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akan memaknai apa yang mereka lihat begitu pula warna yang ada pada dinding ruang 

kelas mereka. 

Menurut Hamid (2014:121-125) setiap warna dapat memberikan suatu makna. 

Alternatif warna yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pemilihan warna 

dinding kelas adalah sebagai berikut. 

(1) Biru muda, bersifat damai dan menyejukan. Warna ini memberikan kesan yang 

menenangkan dan memberikan kesan luas pada ruangan. 

(2) Biru tua, melambangkan perasaan yang mendalam. Warna ini memberikan kesan 

pelambangan sifat perasa, bijaksana, tenanga dan persahabatan. 

(3) Cokelat, menggambarkan stabilitas dan bobot. Warna ini memberikan kesan 

kestabilan dan keanggunan. 

(4) Hijau, merupakan symbol pertumbuhan, kesuburan dan harmoni. Warna ini 

memberikan kesan menenangkan, menyegarkan, kebebasan dan keseimbangan.  

(5) Kuning, melambangkan kecerahan dan intelektualitas. Warna ini memberikan  

kesan gembira, cerah, dan santai. 

(6) Merah, melambangkan sifat hangat dan kemakmuran. Warna ini memberikan kesan 

memberi stimulasi dan dominasi. Untuk ruangan warna merah dapat mengurangi 

ukurang ruang namun dapt memperbesar ukuran objek. 

(7) Putih, melambangkan sebuah awal baru dan  kemurnian. Warna ini memberikan 

kesan bersih dan segar. 

b. Lantai Kelas 

Pengaturan lantai kelas dapat dilakukan dengan menentukan dimana 

pembelajaran di kelas akan diselenggarakan seperti dimana wilayah yang digunakan 

untuk meletakkan meja atau perabot kelas. Disekolah dasar pola lantai ini dapat 

mendukung fleksibilitas ruang, menjadi sarana untuk meningkatkan kreativitas anak, 

motif tidak terlalu ramai, menggunakan material yang aman dan nyaman bagi gerak 

anak yakni tidak licin, mudah dibersihkan dan lain-lain (Fernanda, 2015). 

c. Jendela dan Pintu 

 Jendela dan pintu akan mempengaruhi pencahayaan, suhu dan sirkulasi udara 

didalam kelas. Ruang kelas harus memiliki pintu dan jendela yang mendukung sikulasi 

udara dan pencahayaan alami. Pada ruang kelas sekolah dasar, tinggi pintu dan jendela 

disesuaikan dengan jarak pandang mata peserta didik saat duduk  yakni (± 1 m) dari 

lantai, serta desain tampilan pintu dan jendela dibuat menyerupai ruang kelas untuk 

keselarasan tampilan (Fernanda, 2015). 

1. Perabot Kelas 

Sejalan dengan tugas perkembangan peserta didik, Jensen & Dabney (2000:27) 

menyatakan bahwa unsur lingkungan sebagai objek-objek yang ada disekitar peserta 

didik termasuk ukuran kelas, rancangan perabotan, temperatur, kelembaban, warna, 

suara, pergerakan, udara, aroma atau bau-bauan, dan pencahayaan memiliki pengaruh 

terhadap kognitif. Guru perlu memperhatikan dan mengelola objek-objek yang ada di 

sekitar peserta didik khususnya dalam penataan perabot kelas. 

a. Meja Kursi Peserta Didik 

Pengaturan meja kursi peserta didik dapat bervariasi tergantung jenis kegiatan 

dan kebutuhan pembelajaran dalam ruang kelas. Pengaturan meja dan kursi ini 

hendaknya disesuaikan dengan perkembangan fisik. Apabila meja belajar terlalu tinggi 

maka bahu akan lebih sering terangkat pada saat menulis atau meletakkan tangan di atas 

meja dan bila terlalu rendah maka sikap tubuh akan membungkuk pada saat menulis 

(Sutajaya, 2007). 
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Menurut Hamid (2011:126) pengaturan tempat duduk merupakan salah satu 

untuk membentuk interaksi yang memudahkan terjadinya komunikasi antara guru 

dengan peserta didik, maupun antar peserta didik. Pengaturan meja kursi mempunyai 

peranan penting dalam konsentrasi belajar peserta didik, sehingga dalam menata meja 

kursi guru perlu mempertimbangkan dampak dari interaksi sosial yang muncul. 

Beberapa alternatif formasi pengaturan meja kursi menurut Hamid (2014:127:140) 

adalah sebagai berikut. 

(1) Formasi Tradisional   (2) Audiotorium 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

(3) Formasi Chevron    (4) Formasi Kelas Bentuk U 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Formasi Meja Pertemuan  (6) Formasi Konferensi 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

(7)   Formasi Pengelompokan Terpisah (8) Formasi Tempat Kerja 
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(9)  Formasi Kelompok untuk Kelompok (10) Formasi Lingkaran 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(11)  Formasi Peripheral 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Meja Kursi Guru 

Meja kursi guru hendaknya berdekatan dengan wilayah pembelajaran agar guru 

dapat mengawasi aktivitas peserta didik dengan jelas. Penataan meja kursi guru 

hendaknya (1) meja kursi menghadap peserta didik sehingga guru dapat melihat seluruh 

peserta didik; (2) meja kursi dapat diletakkan di bagian belakang atau depan wilayah 

meja kursi peserta didik; (3) menyediakan ruang lalu lintas di sekitar meja kursi guru 

sehingga memudahkan guru untuk bergerak; dan (4) meja kursi peserta didik sebaiknya 

tidak terlalu dekat dengan meja kursi guru karena dapat mengalihkan perhatian peserta 

didik individual yang menuju atau mengerjakan sesuatu di meja kursi guru (Evertson & 

Emmer, 2013:12-13). 

c. Papan Tulis 

Papan tulis di dalam kelas digunakan sebagai media penyampai pesan secara 

tertulis yakni materi pembelajaran oleh guru pada peserta didik. Papan tulis yang 

digunakan untuk pembelajaran di sekolah dasar harus kuat, stabil dan aman dengan 

ukuran minimum 90 x 200 cm, posisi papan tulis harus memungkinkan seluruh peserta 

didik dapat melihatnya dengan jelas (Barnawi & Arifin, 2015:106). Papan tulis 

umumnya diletakkan searah dengan arah posisi meja kursi peserta didik. Sutajaya 

(2007) menganjurkan penempatan papan tulis disesuaikan agar rotasi mata saat melihat 

suatu objek tidak lebih dari 5
o
 di atas horizontal plane dan 30

o
 di bawah horizontal 

plane, dengan demikian guru harus memperhatikan letak posisi papan tulis sesuai 

dengan tinggi dan proporsi tubuh peserta didik. 

d. Lemari Kelas 

Lemari kelas meliputi lemari buku, arsip, dan lemari penyimpanan harus 

ditempatkan secara fungsional. Penataan lemari perlu memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut (1) jika isi lemari sering digunakan, maka hendaknya diletakkan dekat dengan 

meja guru sehingga dapat dijangkau dan diawasi dengan mudah; (2) jika isi lemari 

adalah benda jarang digunakan sebaiknya diletakkan di tempat yang tidak menghalangi 

jalan; (3) lemari tinggi yang tegak lurus dengan dinding membentuk halangan 

pandangan diletakkan di belakang; dan (4) jika di dalam kelas hanya tersedia satu 

lemari maka guru harus memilih benda-benda yang memang diperlukan sesuai kapasitas 

lemari sedangkan benda lain dapat diletakkan di gudangs sekolah dengan rapi sehingga 

saat dibutuhkan dapat diakses dengan mudah ((Evertson & Emmers, 2013:14). 
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e. Gambar-Gambar 

Sebuah gambar dapat memberikan stimulus terhadap pokok-pokok bahasan 

yang sedang dipelajari oleh peserta didik. Guru dapat menggunakan gambar berupa 

poster ikon atau afirmasi yang dapat digunakan sebagai media dan sarana dalam 

menciptakan suasana kelas yang menarik (Khanifatul, 2014:28). Penataan poster atau 

gambar, dapat dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut. 

(1) Poster ini digambarkan pada kertas minimal berukuran 25 x 40, dipajang di depan 

kelas atau di atas pandangan mata sehingga bisa memberikan gambaran keseluruhan 

(Hamid, 2014:199). 

(2) Poster afirmasi atau penegasan diri dapat dibuat oleh peserta didik sendiri dengan 

membuat pesan-pesan khusus,  misal berupa  tulisan ―aku mampu mempelajarinya‖. 

Poster dapat ditempatkan pada diding samping dalam kelas, setinggi mata orang duduk 

(Hamid, 2014:120). Ukuran huruf pada gambar atau poster harus disesuaikan dengan 

jarak pandang peserta didik. Menurut Sutajaya (2007) ukuran huruf yang nyaman 

dibaca hendaknya mengikuti rumus berikut. 
 
 

 

Tinggi huruf (mm)   =  Jarak baca (mm) 

200 

Lebar huruf    = 2/3 x tinggi huruf 

Tebal huruf   = 1/6 x tinggi huruf 

Jarak antara 2 huruf  = 1/5 x tinggi huruf 

Jarak antara 2 kata  = 2/3 x tinggi huruf 

Jarak antara 2 baris kalimat = 1 x tinggi huruf  

Gambar 1 Ukuran Huruf untuk Pajangan Kelas 

f. Soket Listrik 

Ruang kelas membutuhkan aliran listrik yang digunakan khusunya untuk 

penggunaan alat-alat yang membutuhkan listrik seperti lampu, sound, LCD, dan 

komputer. Stop kontak dan saklar lampu diletakkan pada ketinggian melebihi jangkauan 

peserta didik dan menggunakan pengaman stop kontak (Fernanda, 2015). 

g. Perabot Lainnya 

Selain perabot kelas ada beberapa komponen lain seperti papan panjang, 

kalender pendidikan, daftar piket kelas, papan absensi, jadwal pelajaran, jam dinding, 

tempat cuci tangan, sapu dan alat pembersih juga harus ditata dengan baik. Penataan 

perabot lain hendaknya (1) sederhana, aman, ringan, mudah dipindah (fleksibel), dan 

didesain dengan warna dan bentuk yang menarik dan dapat mendorong kreativitas dan 

ketrampilan peserta didik; (2) peletakan perabot tersebut tidak menghalangi keleluasaan 

pandangan peserta didik; (3) penataan perabot tidak mengganggu sirkulasi udara; dan 

(4) perabot menggunakan bahan material yang jika digunakan dalam ruangan harus 

aman bagi anak yakni tidak bersudut tajam, tidak licin, tidak mudah pecah, permukaan 

halus, mudah dibersihkan, dan ringan (Fernanda, 2015). 

PENUTUP 

Lingkungan fisik kelas merupakan faktor luar yang berpengaruh terhadap proses 

belajar mengajar didalam kelas. Peserta didik akan selalu berinteraksi dengan 

lingkungan belajarnya, tidak terkecuali dengan lingkungan fisik kelas. Guru hendaknya 

mengelola lingkungan fisik kelas dengan baik untuk menciptakan iklim pembelajaran 

yang baik pula, sehingga dapat mendorong peserta didik untuk belajar dengan baik dan 

maksimal. 
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Pengelolaan lingkungan fisik kelas dilakukan dengan mendesain penataan 

komponen fisik kelas yang dibagi menjadi dua, yaitu ruang kelas dan perabot kelas. 

Ruang kelas dilengkapi dengan dinding, lantai, jendela, dan pintu kelas sebagai bagian 

dari ruang kelas, serta perabot kelas seperti (a) kursi dan meja peserta didik; (b) kursi 

dan meja guru; (c) papan tulis; (d) lemari kelas; (e) gambar-gambar; (f) papan panjang; 

(g) tempat sampah; (h) sapu dan alat pembersih; (i) tempat cuci tangan; (j) jam dinding; 

(k) soket listrik; (l) jadwal pelajaran; (m) papan absensi; (n) daftar piket kelas; (o) 

kalender pendidikan yang digunakan untuk kegiatan dan kebutuhan kelas. Desain fisik 

kelas dilakukan dengan menata komponen-komponen tersebut sebagai upaya 

mewujudkan komunikasi pembelajaran yang baik. Penataan fisik kelas tersebut perlu 

memperhatikan karakteristik perkembangan fisik, kognitif dan sosioemosional dengan 

harapan lingkungan belajar dikelas akan mampu memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran matematika dengan 

menerapkan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) pada materi 

pembagian pecahan pada siswa kelas V Sekolah Dasar(SD). Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif. Subjek penelitian siswa kelas V SD Negeri 

Kalitanjung 2 Kota Cirebon semester genap tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri 

dari 22 siswa. Penerapan RME dilakukan untuk mengetahui pembelajaran 

pembagian pecahan pada kelas V SD yang masih sulit dipahami oleh siswa. 

Perangkat pembelajaran dikembangkan oleh peneliti sesuai dengan RME melalui 

prosedur langkah-langkah pembelajaran yaitu: 1) pembelajaran berawal dari 

pemberian masalah kontekstual; 2) menyelesaikan masalah kontekstual dengan 

berbagai strategi yang dimiliki siswa melalui tahap pemodelan; 3) mendiskusikan 

masalah untuk menemukan sendiri jawaban atau mengkonstruk pengetahuan melalui 

pengalaman dan permasalahan kontekstual; dan 4) menghasilkan kesimpulan 

matematika formal dari berbagai alternatif jawaban informal. Hasil penelitian ini 

berupa alternatif langkah pembelajaran dengan menerapkan pendekatan Realistic 

Mathematics Education untuk memahamkan konsep pembagian pecahan. 

Pendekatan RME perlu digunakan agar siswa dapat menemukan konsep matematika 

melalui pemahaman dan penemuan kembali dengan proses matematisasi. Sehingga 

belajar menjadi bermakna bagi siswa dan kehidupannya. 

Kata Kunci : Pembagian Pecahan, Pendekatan Realistic Mathematics Education, 

Kelas V SD 

 

Pembelajaran pembagian pecahan pada kelas V Sekolah Dasar masih sulit 

dipahami oleh siswa. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 16 April 2015 peneliti 

menemukan permasalahan pembelajaran matematika yang masih bersifat mekanistik, 

terlihat guru mengajarkan pembagian dengan cara menyelesaikan pembagian menjadi 

perkalian dengan membalik penyebut menjadi pembilang. Selain itu, buku teks menjadi 

dasar acuan siswa untuk melihat kembali cara yang telah diajarkan guru. Siswa 

mengerjakan soal latihan pembagian yang telah diberikan guru tanpa mengaitkan 

kejadian atau cerita sehari-hari yang dekat dengan dunia siswa. Sehingga pengalaman 

siswa kurang bermakna dalam belajar dan aktivitas penemuan (interviwment) siswa 

diabaikan. Menurut Muhsetyo (2005) pembelajaran matematika  pada materi pembagian 

pecahan terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa diantaranya: (1) siswa 

mengalami kesulitan untuk mencari hasil pembagian dalam bentuk 1: 
 

 
 dan seterusnya 

atau pembagian bilangan bulat oleh pacahan, (2) siswa mengalami kesulitan dalam 

mencari hasil pembagian dalam bentuk 
 

 
: 2 misalnya atau pembagian pecahan oleh 

bilangan bulat, dan (3) siswa mengalami kesulitan untuk mencari hasil pembagian 

dalam bentuk 
 

 
:
 

 
 atau pembagian pecahan dengan pecahan.  
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Pengertian pembagian adalah partisi dan pengukuran, guru meminta siswa 

mengeksplorasi soal partisi dan pengukuran (Van De Walle, 2007). Berikut ini contoh 

soal pembagian pecahan secara kontekstual yang dapat dipahami oleh siswa misalnya: 

terdapat 5 
 

 
 pita untuk membuat 3 simpul pada bingkisan kado, yang ditanyakan berapa 

panjang pita yang digunakan untuk tiap simpul jika ingin menggunakan pita sama 

panjangnya untuk tiap simpul. Saat 5 
 

 
  dipikirkan oleh siswa sebagai bagian pecahan, 

ada 21 seperempatan untuk dibagi, atau 7 seperempatan untuk tiap simpul. Alternatif 

lain, siswa dapat berpikir untuk membagi 1 meter persimpul, sisanya 2 
 

 
 meter. 

Pembahasan soal pembagian pecahan tersebut dekat dengan dunia siswa karena masalah 

yang diberikan realistik. 

Pembelajaran Realisic Mathematics Education (RME) merupakan pembelajaran 

yang menekankan pada situasi realistik (nyata) atau sesuatu yang dapat dibayangkan 

oleh pikiran siswa (Heuvel-Panhuizen & Drijvers, 2014). Unsur kebermaknaan dalam 

pembelajaran realistik merupakan konsep utama yang harus diterapkan dalam 

pembelajaran. Seiring dengan pendapat Fruedhental (dalam Traffers, 1991) bahwa 

proses belajar siswa hanya akan terjadi jika pengetahuan yang dipelajari bermakna bagi 

siswa. Karakteristik RME banyak menggunakan situasi atau masalah yang realistis 

dalam proses pembelajaran. Masalah atau situasi yang realistis berfungsi sebagai 

sumber untuk memulai pengembangan konsep-konsep matematika, alat, prosedur dan 

sebagai konteks siswa untuk menerapkan pengetahuan matematika mereka ke tahap 

selanjutnya, kemudian secara bertahap menjadi pengetahuan yang lebih formal.  

Adapun prinsip dari RME di antaranya: reinvention, didactical phenomenology, 

self-developed models (Gravimeijer, 1994). Pada awal pembelajaran siswa diberi 

kesempatan untuk membangun kembali konsep matematika secara informal yang sering 

dialami siswa dalam kehidupan nyata. Siswa  belajar matematika berdasarkan prosedur 

informal sebagai sumber inspirasi untuk berkreasi mengembangkan ide, serta sebagai 

langkah menuju pembangunan konsep matematika secara formal. Proses menemukan 

prosedur matematika secara formal dapat melalui model matematika yang 

dikembangkan sendiri oleh siswa dari permasalahan informal. Selain itu kegiatan 

mematematikakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari dilakukan melalui diskusi 

antar siswa yang dapat memperkaya dan berbagi ide. 

Karakteristik RME di antaranya: (1) pembelajaran diawali dengan memunculkan 

masalah kontekstual dan nyata dalam situasi yang dapat dibayangkan, dialami, dan 

dekat dengan dunia siswa, (2) pembelajaran matematika menggunakan model sebagai 

alat untuk mematematikakan masalah informal, (3) siswa diberi kesempatan untuk 

mengkonstruk sendiri konsep matematika dalam memecahkan masalah, (4) 

menggunakan konsep-konsep matematika dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa 

sebelumnya, serta dapat mengaitkan dan menghubungkan konsep baru yang 

dipelajarinya. Misalnya untuk memahami konsep pembagian pecahan pecahan siswa 

menggunakan konsep pengurangan, bagian pecahan, partisi, geometri serta pengetahuan 

yang telah dipelajari sebelumnya menjadi bagian yang penting untuk dapat memberi 

pengaruh terhadap konsep yang baru, (5) pembelajaran dengan pendekatan RME bukan 

merupakan aktivitas individu melainkan melibatkan aktivitas sosial melalui diskusi atau 

kerja kelompok  dengan tujuan memberi kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi 

dan menemukan strategi dengan siswa lainnya (Traffers, 1991). 
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Pendekatan RME menerapkan masalah kontestual untuk dapat menggali 

pengetahuan siswa serta mengkolaborasikan pengalaman siswa dalam pembelajaran. 

Siswa dituntut untuk dapat menemukan kembali konsep berdasarkan masalah 

kontekstual melalui proses matematisasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan berikut 

ini. 
“in RME, context problems are the basis for progressive mathematization. The 

instructional designer tries to construe a set of context problems that can lead to a 

series of processes of horizontal and vertical mathematization that together result 

in the reinvention of the mathematics that one is aiming for (Gravemeijer and 

Doorman).” 

Peran model dalam matematika sangat penting dalam proses pembelajaran 

matematika Gravemeijer (2002). Model dijadikan sebagai dasar penalaran matematika 

selain sebagai lambang matematika. Sehingga proses pemodelan tersebut dapat 

menghubungkan keterkaitan penalaran informal menjadi penalaran matematika formal 

pada materi pembagian pecahan. 

Pembelajaran realistik yang bersifat nyata dapat dipahami dengan baik oleh siswa, 

hal ini sejalan dengan Indra (2011) bahwa penerapan pembelajaran realistik matematik 

dapat menjadikan siswa aktif dan menarik perhatian siswa karena pembelajaran 

dirancang dengan sangat interaktif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada 

bagaimana pembelajaran materi pembagian pecahan melalui Realistic Mathematics 

Education pada siswa kelas V sekolah dasar agar siswa dapat menemukan konsep 

matematika melalui pemahaman dan penemuan kembali dengan proses matematisasi 

sehingga belajar menjadi bermakna bagi kehidupan siswa. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah siswa  

kelas V SDN Kalitanjung II Kota Cirebon yang terdiri dari 22 siswa. Pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan sebanyak 10 kali pertemuan. Fokus penelitian pada 

pembelajaran pembagian pecahan dengan pendekatan RME melalui langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut : 1) pembelajaran berawal dari pemberian masalah 

kontekstual; 2) menyelesaikan masalah kontekstual dengan berbagai strategi yang 

dimiliki siswa melalui tahap pemodelan; 3) mendiskusikan masalah untuk menemukan 

sendiri jawaban atau mengkonstruk pengetahuan melalui pengalaman dan permasalahan 

kontekstual; dan 4) menghasilkan kesimpulan matematika formal dari berbagai 

alternatif jawaban informal. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini berfokus pada langkah-langkah penerapan pembelajaran 

RME dalam materi pembagian pecahan. Berikut ini pembahasannya: 

Mengemukakan masalah kontekstual 

Awal pembelajaran guru mengemukakan masalah kontesktual diikuti dengan 

siswa menyimak masalah kontesktual yang disajikan guru sebagai berikut ini. ―Hanan 

ingin membuat kreasi dari bahan plastisin. Ia akan menggunakan 
 

 
 kotak plastisin (lilin 

mainan) untuk menghasilkan satu kreasinya. Sedangkan ia memiliki 3 kotak plastisin 

yang akan dibuat kreasi. Berapa kreasi yang dihasilkan Hanan dari seluruh kotak 

plastisinnya?‖. 

Pada kegiatan ini, siswa menyebutkan informasi penting terkait dengan 

permasalahan seperti menyebutkan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal 
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kontesktual di atas. Guru mengarahkan siswa dalam menemukan informasi yang relevan 

dengan permasalahan. 

Menyelesaikan masalah kontesktual 

Siswa menyelesaikan masalah dengan bantuan media atau melakukan modelling 

melalui proses matematisasi secara informal untuk menemukan konsep matematika 

formal. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar I Media Pembagian Konsep Partisi 

Keterangan: 

         

        Kreasi 1 

 

       Kreasi 

        

       Kreasi 3 

     

       Sisa  

 

Pada Gambar 1 media pembagian pecahan dengan konsep partisi menandakan 

wujud media plastisin yang kemudian dibuat menjadi sepertigaan. Hasilnya terdapat 4 

kreasi dengan sisa 
 

 
 yang dapat dijadikan 

 

 
 kreasi.  Ada pula penjelasan strategi model 2 

sebagai berikut ini. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

              Satu         dua            tiga        empat   sisa  
Gambar 2 Model 2 Pembagian 

 

Sisa 
 

 
 dapat dijadikan setengah kreasi, karena dalam satu kreasi membutuhkan  

 

 
 plastisin. 

Mendiskusikan Jawaban 

Tahap mendiskusikan jawaban, aktivitas siswa difasilitasi oleh guru dengan 

memberikan LKS yang berisi masalah yang harus diskusikan bersama kelompok. Siswa 

saling berbagi ide sehingga memperkaya pengetahuannya untuk menemukan konsep 

matematika. 
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Menyimpulkan Alternatif Jawaban 

Kegiatan menimpulkan serta presentasi hasil diskusi difasilitasi oleh guru. Guru 

mengorganisir jawaban siswa. Siswa membuktikan jawabannya dan menyimpulkan 

konsep informal matematika ke konsep formal. 

 
Gambar 3 Hasil Diskusi siswa 

Model Pembagian Pecahan 

Pembagian pecahan biasa dengan bilangan bulat 

Satu loyang bolu berbentuk bulat akan dipotong menjadi 
 

 
. Berapa hasil potongan 

bolu dalam satu loyang? 

 

 
Gambar 4. Model Pembagian Bilangan Bulat dengan Pecahan Biasa 

Perhatikan Gambar 4, ternyata da 8 potong bagian 
 

 
 di dalam satu lingkaran. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gambar 5. Model Partisi Pembagian Bilangan Bulat dengan Pecahan Biasa 

Pada Gambar 5, guru menekankan pemahaman bahwa 
 

 
 merupakan 8 bagian dari 

satu kesatuan. Sehingga konsep pemodelan matematisasi pada pembagian bilangan 

bulat dengan pecahan adalah membentuk bagian yang sama sesuai yang diminta dalam 

soal. 

Pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa 

Perhatikan soal berikut: ―Ibu memiliki 
 

 
 meter kain yang akan dijahit menjadi 5 

potong sapu tangan. Berapa meter kain yang dibutuhkan tiap satu potong sapu tangan?‖ 

Pemahaman siswa terhadap masalah kontekstual terlebih dahulu ditekankan bahwa 
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siswa harus dapat mengetahui terlebih dahulu maksudnya yaitu pembagian dari  
 

 
 : 5. 

Pemodelan dapat dibuat seperti Gambar 6 dan 7 di bawah ini. 

Buat model gambar sebagai berikut ini. 
 

 
 

 

 
 

Gambar 6 Model Pecahan Setengah 

 

Buat lima bagian sama besar pada setengah bagian tersebut. 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

Gambar 7. Model Bagian Pecahan 

Tekankan pemahaman kepada siswa bahwa 1 potong sapu tangan membutuhkan 1 

bagian dari 10 bagian yang sama besar. Jadi hasilnya 
 

  
  

Pembagian Pecahan Biasa Dengan Pecahan Biasa 

Ayah memiliki 
 

 
 liter air , air tersebut akan disimpan dalam botol yang 

berukuran 
 

 
 liter . Berapa botol yang diperlukan Ayah agar air tersebut dapat disimpan 

semua dalam botol? 

 Gambar 8. Hasil Pekerjaan Siswa 
 

Mula-mula siswa menggambar 
 

 
 bagian. Kemudian di dalam 

 

 
 itu digambar 

kembali menjadi 
 

 
 bagian yang sama besar, maka menghasilkan dua bagian yang sama 

besar. Setelah konsep matematika informal yang dibangun oleh siswa, guru 

membimbing siswa membandingkan bukti jawabanya dengan sebuah konsep formal 

yang sudah ada. Proses matematisasi siswa dalam belajar dapat dilihat  pada Tabel 1 di 

bawah ini.  
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Tabel 1 Matematisasi Siswa 

Kesimpulan matematika 

formal 

 

 
 : 
 

 
 = 

 

 
 x 

 

 
 = 

 

 
 = 2 

 
 

 
 : 
 

 
 = 

 

 
 x 

 

 
 = 

  

  
 

 

Diskusi menemukan konsep 

dan membangun pengetahuan 

 

 
 : 
 

 
 = 

 

 
 

 

Penyelesaian masalah dengan 

model melalui matematisasi 

informal 

 

 

 

 

 

 
 

Masalah kontekstual Ayah memiliki 
 

 
 liter air. Air  tersebut akan disimpan dalam 

botol yang berukuran 
 

 
 liter. Berapa botol yang diperlukan 

Ayah agar air tersebut dapat disimpan semua dalam botol? 

Dari kegiatan matematisasi siswa dalam menemukan serta mengkonstruk konsep 

matematika secara informal, dapat dibuktikan dan dibandingkan hasilnya dengan cara 

prosedural. Dari proses pembuktian konsep matematika tersebut dapat disimpulkan 

menjadi konsep matematika secara formal. Siswa telah mengalami sendiri kegiatan 

penemuan konsep matematika formal, sehingga pengalaman siswa lebih bermakna 

dalam belajara matematika. Hasil pembuktian dan perbandingan konsep pembagian 

pecahanan melalui RME dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2 Perbandingan Konsep 

 

 

Dari Tabel 2 Perbandingan Konsep dapat disimpulkan bahwa : 

a : 
 

 
 =    

 

 
 

 

 
 : c = 

 

 
    

 

 
 : 
 

 
 = 

 

 
 x 

 

 
 = 

  

  
 

 

PENUTUP 

Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pembagian pada 

pecahan dapat diterapkan melalui pendekatan RME yang menekankan prinsip 

penemuan kembali konsep formal matematika melalui matematisasi secara informal 

dari pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh siswa. Siswa diberi kesempatan untuk 

menggunakan pemodelan sebagai dasar untuk menghubungkan penalaran matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga konsep matematika dirasa penting bagi siswa 

dan bermakna karena pembelajaran yang disajikan bukan konsep menghitung dan 

Konsep Hasil matematisasi Prosedural 

1 1 : 
 

 
 = 8           1 : 

 

 
 = 1 x  

 

 
 = 8 

2  

 
 : 5 = 

 

  
 

 

 
 : 5 = 

 

 
  x 

 

 
   =  

 

  
 

3  

 
 : 
 

 
 = 2 

 

 
 : 
 

 
 = 

 

 
 x 

 

 
 = 

 

 
 = 2 
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menghafal konsep yang sudah ada namun diperlukan penalaran untuk memahami suatu 

konsep. Pembelajaran yang dialami siswa menjadi efektif dan berguna serta menjadikan 

pemikiran siswa lebih positif, serta memiliki pandangan pemikiran bahwa pembagian 

pecahan adalah konsep nyata bukan sekedar algoritma yang siap pakai. Dengan begitu, 

siswa merasa mudah dalam memahami pembagian pecahan. 

Pentingnya pembelajaran di Sekolah Dasar menerapkan konsep dengan berbagai 

strategi yang dirancang guru. Pendekatan RME perlu digunakan dalam pembelajaran 

matematika pada materi pembagian pecahan dengan tujuan agar siswa dapat 

menemukan konsep matematika melalui pemahaman dan penemuan kembali dengan 

proses matematisasi dari konsep informal ke konsep formal. Sehingga belajar menjadi 

bermakna bagi kehidupan siswa di masa depannya. 
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Abstrak  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif STAD 

terhadap hasil belajar IPS siswa sekolah dasar. Desain penelitian ini yaitu 

nonequivalent groups control design dimana adanya kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen diberikan pretest diawal dan posttest diakhir perlakuan. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN Kelayan Barat 3 Banjarmasin. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa pembelajaran kooperatif STAD memberikan 

dampak positif terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Kelayan Barat 3 

Banjarmasin pada mata pelajaran IPS. Hal ini terbukti melalui uji t independent 

berbantuan software IBM SPSS versi 21. Hasil uji t menunjukkan hasil belajar siswa 

pada taraf signifikansi (0.05), menunjukkan nilai probability (p-value) 0.007 < 0.05, 

atau hipotesis null ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

penggunaan pembelajaran kooperatif STAD terhadap hasil belajar. Dengan 

demikian, pembelajaran kooperatif STAD memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Kelayan Barat 3 Banjarmasin 

Kata kunci: Pendidikan IPS, pembelajaran kooperatif STAD, hasil belajar. 

 

Secara umum mata pelajaran IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu 

pengetahuan sosial dan humaniora, yaitu: sosiologi, sejarah, goegrafi, ekonomi, hukum 

dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena 

sosial di lingkungan masyarakat pada umumnya. Secara khusus pelajaran IPS di SD 

mengajarkan konsep-konsep esensi ilmu sosial untuk membentuk peserta didik menjadi 

warga negera yang baik (Susanto, 2014). Terkait dengan aturan pemerintah pasal 37 UU 

Sisdiknas dinyatakan bahwa IPS merupakan muatan wajib yang harus ada di dalam 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Dengan kata lain, mata pelajaran IPS 

adalah mata pelajaran yang wajib diajarkan di tingkat sekolah dasar dan sekolah 

menengah.  

Tujuan yang paling utama dari pembelajaran IPS yaitu membentuk, memupuk, 

dan mengembangkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia sehingga menjadikan 

warga negara Indonesia sebagai pribadi yang baik. Dengan demikian, tujuan pendidikan 

IPS yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai displin ilmu-

ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Mutakin 

(1992) tujuan pembelajaran IPS pada dasarnya membantu setiap warga negara untuk 

meningkatkan aspek ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai keterampilan. Pada 

kesempatan lain, Mutakin (2004) memaparkan tujuan pembelajaran secara IPS agar 

setiap individu mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan 

masyarakat. Selain itu, agar setiap individu mengetahui dan memahami konsep dasar 

dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial sehingga dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Lebih lanjut, agar setiap 

individu mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat 

keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyakarakat.  

mailto:Androiid337@gmail.com
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Tujuan pendidikan IPS di atas pada intinya diarahkan pada proses pengembangan 

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. 

Selain itu, diharapkan memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-

hari, baik yang menimpa dirinya sendiri atau orang lain. Untuk mencapai tujuan 

pendidikan IPS, maka perlu adanya proses pembelajaran yang memfasilitasi peserta 

didik untuk mencapai tujuan tersebut.  

Pencapaian tujuan pendidikan IPS dapat diraih melalui proses pengajaran yang 

sesuai dengan kondisi dan keadaan dari siswa tersebut. Pengajaran yang memfasilitasi 

siswa untuk terlibat langsung di dalam proses belajar. Menurut Sanjaya (2014) 

paradigma pengajaran terbagi atas dua jenis yaitu pengajaran yang berorientasi pada 

penyampaian materi dan mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Pengajaran 

yang berorientasi pada penyampaian materi lebih menitik beratkan pada peran guru 

sebagai sumber belajar satu-satunya di dalam kelas. Terkait dengan hal tersebut, maka 

tugas minimal guru yang paling utama adalah sebagai perencana, penyampai informasi, 

dan sebagai evaluator. Pada proses penyampaian materi pelajaran, guru sering 

menggunakan metode ceramah sebagai metode utama, sehingga siswa yang mengikuti 

pelajaran tersebut menjadi individu yang pasif. Dengan kata lain, siswa dijadikan objek 

belajar di dalam kelas. Hal yang terpenting dari proses pengajaran seperti ini yaitu 

penguasaan materi yang telah diajarkan oleh guru. Keberhasilan proses pembelajaran 

diukur berdasarkan penguasaan siswa terhadap materi tersebut.  

 Selanjutnya, pengajaran yang berorientasi pada pengaturan lingkungan 

merupakan proses pengajaran yang lebih modern berbeda dengan paradigma 

sebelumnya. Pengajaran ini berorientasi pada pengaturan lingkungan ini dianggap 

sebagai proses dimana melibatkan siswa dalam belajar. Menurut pandangan ini 

pengajaran lebih menitik beratkan peran siswa sebagai individu yang aktif. Siswa 

mempunyai kesempatan belajar sesuai dengan gayanya sendiri. Hal yang perlu digaris 

bawahi yaitu peran guru sebagai fasilitator. Siswa menjadi subjek belajar. Adanya 

interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Proses 

pengajaran terarah dan berorientasi pada pencapaian tujuan. Dalam pengajaran ini 

terjadi proses pembelajaran. Menurut Suparman (2014) pembelajaran adalah rangkaian 

kegiatan yang telah direncanakan oleh guru dan terarah pada tujuan pembelajaran. Jadi, 

tujuan pembelajaran pada paradigma pengajaran ini tidak menitik beratkan pada 

penguasaan materi pelajaran, akan tetapi proses perubahan perilaku siswa sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai.  

Pengajaran yang membuat siswanya aktif dalam proses pembelajaran yang 

diharapkan dapat diimplementasikan di dalam kelas. Senada dengan pendapat Gagne 

dalam Sanjaya (2014) mengajar merupakan bagian dari proses pembelajaran 

(instruction), dimana peran guru lebih ditekankan kepada bagaimana merancang 

berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia untuk digunakan siswa dalam belajar. 

Dengan demikian, pengajaran berorientasi pada lingkungan merupakan pembelajaran 

yang mendorong siswa lebih aktif karena pada prosesnya siswa dilibatkan dari awal 

sampai akhir. Pengajaran berorientasi pada lingkungan dapat dikatakan sebagai 

dikatakan sebagai proses pengajaran (instruction) karena dalam prosesnya tidak 

meniadakan peran seorang guru dalam mengatur proses tersebut. Hanya saja peran 

proses belajar mengajar pada kegiatan pembelajaran lebih mengedepankan siswa 

sebagai individu yang aktif (Suparman, 2014).  
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Data hasil observasi pembelajaran, ditemukan bahwa proses pembelajaran IPS 

lebih didominasi oleh guru sebagai sumber belajar. Guru lebih mengutamakan bercerita 

kepada siswanya tentang peristiwa-peristiwa yang terkait dengan materi IPS tersebut. 

Hal ini dilakukan oleh guru dasarnya materi IPS di kelas V didominasi terkait dengan 

sejarah-sejarah masa lampau. Meskipun begitu guru masih memberikan kesempatan 

kepada siswanya untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami oleh siswanya. 

Pada kesempatan tanya jawab, hanya didominasi oleh siswa berkemampuan lebih 

tinggi, sedangkan siswa yang berkemampuan lebih rendah cenderung diam saja. Dengan 

kata lain, siswa yang aktif hanya yang berkemampuan lebih baik, siswa yang 

berkemampuan rendah kurang aktif.  

Data dari dokumentasi pada nilai IPS siswa kelas V, ditemukan bahwa 76 % dari 

jumlah siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan di sekolah tersebut. Adapun KKM di sekolah tersebut yaitu 65. Berdasarkan 

dokumentasi ini maka dapat disimpulkan bahwa 76% siswa kelas V masih belum 

menguasai pelajaran atau materi IPS yang dibelajarkan oleh guru di dalam kelas.  

Berdasarkan hasil analisis data yang diambil melalui observasi dan dokumentasi, 

maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di kelas V pada mata pelajaran IPS masih 

mengacu pada pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered). Selain itu, masih 

banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar sekolah. Hal ini disebabkan 

karena siswa belum begitu diarahkan untuk memaknai informasi yang didapatnya. 

Dengan kata lain, siswa hanya diarahkan untuk mengingat informasi yang mereka 

dapatkan, karena proses pembelajaran masih didominasi proses transfer informasi dari 

guru kepada siswanya.   

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis data dari studi pendahuluan tersebut, 

diperlukan adanya inovasi pembelajaran guna memberikan alternatif metode yang 

digunakan saat proses pembelajaran di sekolah tersebut. Inovasi pembelajaran yang 

akan diterapkan yaitu dengan menerapkan pembelajaran kooperatif Student Team 

Achievement Division (STAD). Pembelajaran kooperatif STAD merupakan salah satu 

jenis pembelajaran kooperatif yang berorientasi pada siswa. Pembelajaran ini 

mengedepankan siswa sebagai invidu yang aktif.  

Lebih lanjut, paparan tentang pembelajaran kooperatif STAD. Pembelajaran 

Kooperatif STAD adalah pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dibandingkan 

dengan pembelajaran kooperatif yang lain. Jenis pembelajaran ini hampir mirip dengan 

pembelajaran konvensional dimana guru memberikan penjelasan pada awal 

pembelajaran dan terakhir memberikan penguatan kepada siswa melalui latihan-latihan 

agar siswa lebih mengingat apa yang mereka pelajari (Slavin, 2005; Triyanto, 2013). 

Kesederhanaan langkah-langkah pembelajaran kooperatif STAD, diharapkan tidak 

mempersulit guru dalam menerapkannya di saat proses pembelajaran. Selain itu, siswa 

yang dibelajarkan melalui pembelajaran ini diharapkan mampu mengikuti setiap 

langkah-langkahnya secara maksimal.  

Pembelajaran kooperatif STAD merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan oleh Slavin dan koleganya di Universitas John Hopkin Amerika Serikat 

(Slavin, 2005). Pembelajaran kooperatif STAD sangat sering digunakan dan sangat 

sering diteliti. Pembelajaran kooperatif STAD dapat digunakan pada hampir semua 

mata pelajaran, tak terkecuali mata pelajaran IPS, serta dapat digunakan dari tingkatan 

sekolah dasar sampai perguruan tinggi (Tiantong, Monchai & Teemuangsai, Sanit, 

2013). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pembelajaran kooperatif STAD dapat 
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diterapkan pada mata pelajaran IPS dengan materi “Sejarah Kedatangan Bangsa 

Belanda dan Jepang ke Indonesia”.  

Menurut Slavin (2005) langkah-langkah pembelajaran kooperatif STAD terdiri 

atas lima tahapan yaitu: pertama tahap presentasi, pada tahapan ini guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran yang seharusnya dicapai oleh siswa. Tujuan pembelajaran ini 

terkait dengan Standar kompetensi pada kurikulum KTSP yang berbunyi “Menghargai 

peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia”. Kompetensi dasar yang harus dipenuhi yaitu 

“Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada pada penjajah Belanda dan 

Jepang”. Selain itu, guru memberikan pendahulua tentang materi tersebut sehingga 

siswa lebih mudah untuk belajar secara berkelompok guna menyelesaikan tugasnya. 

Tahapan kedua yaitu kerja kelompok, pada tahapan ini guru mengelompokkan 

siswa ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4-5 orang siswa. Siswa 

yang berkemampuan lebih tinggi dikumpulkan dengan siswa yang berkemampuan lebih 

rendah. Hal ini dilakukan agar siswa saling membantu satu dengan lainnya guna 

memahami maeri dan menyelesaikan tugasnya masing-masing. Tahapan ketiga yaitu 

pemberian kuis/tes individu, pada tahapan ini guru memberikan kuis kepada siswa 

untuk mengetahui keberhasilan siswanya dalam belajar. Pada proses pengerjaan kuis, 

ada aturan yang harus ditaati oleh setiap individu atau anggota kelompok. Aturan 

tersebut yaitu setiap individu atau anggota kelompok tidak diperkenankan untuk saling 

bekerjasama dalam mengerjakan kuis. Hal ini dilakukakn agar guru dapat mengetahui 

kemampuan siswa serta progress siswa setelah pembelajaran berlangsung. Tahap 

keempat yaitu perhitungan skor kemajuan individu. Setelah setiap siswa mengerjakan 

kuis individu, skor benar siswa akan dihitung. Skor individu dalam kelompok akan 

diakumulasikan sebagai skor kelompok. Bagi kelompok yang mendapatkan skor paling 

banyak akan mendapatkan hadiah berupa pen dari guru.    

Kelebihan pembelajaran kooperatif STAD yang dikutip dari (Majid, 2013) adalah 

pembelajaran kooperatif STAD memfasilitasi siswa untuk saling bekerjasama secara 

sehat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran ini mempermudah siswa 

untuk menguasai materi pembelajaran dengan mudah, karena siswa yang 

berkemampuan lebih baik digabung dengan siswa berkemampuan lebih rendah. Melalui 

pengelompokan ini diharapkan ada proses interaksi dan ketergantungan antara individu 

guna memecahkan permasalahn terkait materi yang dibahas pada saat itu.  

Kekurangan pembelajaran kooperatif STAD yaitu memakan waktu yang lama 

untuk mencapai target kurikulum. Selain itu, saat proses pembelajaran memerlukan 

waktu yang lama untuk menerapkannya di dalam kelas. Hal yang tidak kalah penting 

adalah diperlukan keahlian khusus bagi guru untuk menerapkan pembelajaran ini dan 

bagi siswa dituntut untuk kerjasama tim dalam menyelesaikan tugas bersama.  

Kekurangan-kekurangan pembelajaran kooperatif STAD ini diharapkan dapat 

diminimalkan sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana sebagaimana mestinya 

dan target kurikulum dapat tercapai. Sebelum penerapan pembelajaran kooperatif 

STAD, guru selaku fasilitator dan manajer di dalam kelas berkoordinasi terlebih dahulu 

dengan peneliti sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana sebagaimana 

mestinya. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dirancang oleh 

peneliti diberikan kepada guru agar guru dapat mempelajarinya. Terkait dengan proses 

pembelajaran secara berkelompok, biasanya penggunaan waktu relatif lama, agar waktu 

pembelajaran lebih efisien maka guru menggunakan LKS untuk tugas siswa secara 

berkelompok. Melalui penggunaan LKS, siswa dapat belajar bersama-sama serta terjalin 
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ketergantungan antara individu dan siswa dapat memecahkan masalah secara bersama-

sama. Selain itu, terkait dengan pengelompokkan siswa berkemampuan lebih baik 

dengan siswa berkemampuan lebih rendah, guru berkoordinasi terlebih dahulu kepada 

siswa tersebut agar mereka dapat bekerjasama sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara maksimal. 

Penerapan pembelajaran kooperatif STAD diharapkan dapat memberikan 

pengaruh berupa hasil belajar yang signifikan bagi siswa kelas V terkait dengan materi 

“Sejarah Kedatangan Bangsa Belanda dan Jepang ke Indonesia”. Pemilihan 

pembelajaran kooperatif STAD didasari oleh kelebihan-kelebihan pembelajaran ini 

diharapkan dapat mempermudah guru untuk membelajarkan siswa di saat proses 

pembelajaran berlangsung. Selain itu, diharapkan dapat memotivasi siswa untuk lebih 

giat lagi dalam belajar. Dukungan penelitian terdahulu membuktikan bahwa 

pembelajaran kooperatif STAD terhadap hasil belajar siswa. Hasil penelitian Nengah, 

Wayan & Nyoman (2013) pada mata pelajaran IPS membuktikan bahwa pembelajaran 

kooperatif berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa. Hasil penelitian 

Takalua (2015) pada mata pelajaran Biologi membuktikan bahwa pembelajaran 

kooperatif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa di SMA 

kota Masohi. Hasil penelitian ini merupakan bukti bahwa pembelajaran kooperatif 

secara teoretis dan empiris memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif 

STAD terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V sekolah dasar. Selanjutnya, hipotesis 

pada penelitian ini yaitu “ada pengaruh pembelajaran kooperatif STAD terhadap hasil 

belajar IPS siswa kelas V sekolah dasar”. Melalui penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat teoritis berupa sumbangan pengetahuan tentang pembelajaran kooperatif 

STAD. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat praktis 

bagi guru sebagai alternatif metode pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini dengan bentuk non-

equivalent control group design (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan dua 

kelas, satu kelas dijadikan kelompok kontrol dan satu kelas dijadikan kelompok 

eksperimen. Kelompok kontrol diberikan perlakuan berupa penerapan pembelajaran 

konvensional, sedangkan kelompok eksperimen diberikan perlakuan penerapan 

pembelajaran kooperatif STAD. Bentuk disain penelitian ini ditunjukkan pada tabel 1 

Tabel. 1 Nonequivalent control group design. 
Kelompok  Pretest  Perlakuan  Posttest  

A  O1 X O2 

B O3  O4 

(Sumber: Sugiyono, 2013) 

Keterangan : 

A= Kelompok eksperimen 

B= Kelompok kontrol 

O1= Pretest kelompok eksperimen 

O2= Posttest kelompok eksperimen 

X= Perlakuan melalui pembelajaran kooperatif STAD  

O3= Pretest kelompok kontrol  

O4= posttest kelompok kontrol  

Bentuk desain ini didahului pemberian pretest pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. Selanjutnya, kedua kelas tersebut diberikan perlakuan dengan 

pembelajaran yang berbeda. Setelah pemberian perlakuan, maka diberikan posttest. 
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Instrument tes yang digunakan untuk pretest sama dengan posttest. Jadi, instrumen yang 

sama digunakan dalam waktu yang berbeda. Analisis terhadap perbandingan 

kemampuan kognitif antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan dengan 

melakukan uji beda rata-rata (uji hipotesis) pada gain score kemampuan kognitif siswa 

yang sebelumnya telah diuji normalitas dan homogenitasnya. Untuk uji beda rata-rata 

menggunakan uji T independent. Seluruh proses pengolahan data ini berbantuan 

software IBM SPSS Statistics 20.  

Penelitian ini di lakukan di SDN Kelayan Barat 3 kota Banjarmasin. Sekolah ini 

mempunyai 12 ruang kelas yang tersusun secara paralel (kelas A dan B). Adapun subjek 

penelitian yaitu siswa kelas VA dan VB. Jumlah siswa kelas VA 21 orang dan siswa 

kelas VB 21orang. Jumlah subjek penelitian di SDN Kelayan Barat 3 tersebut sejumlah 

42 orang siswa. Kelas VA dijadikan kelompok eksperimen sedangkan kelas VB 

dijadikan kelompok kontrol.   

Instrumen digunakan untuk mengetahui hasil pretest dan posttest yaitu instrumen 

tes. Sebelum instrumen digunakan untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, maka 

intstrumen tersebut dilakukan uji validitas, realiabilitas, tingkat kesukaran, dan beda 

rata-rata. Setelah instrumen sudah valid dan reliabel maka sudah siap untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data hasil belajar siswa. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil analisis gain score secara keseluruhan hasil belajar siswa di kelompok 

kontrol dan eksperimen dapat dilihat pada tabel 2.  
Tabel 2 Analisis data deskriptif 

Group Statistics 

 KK_EKS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Gain_skor 
k_kontrol 21 19.7619 15.12252 3.30000 

k_eksperimen 21 33.5714 16.13559 3.52107 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata gain score kelompok kontrol 

(19.76) lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata gain score kelompok eksperimen 

(33.57). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami peningkatan 

hasil belajar lebih baik dibandingkan dengan peningkatan hasil belajar kelompok 

kontrol.  
 

 
 

Gambar 1 Nilai rata-rata pretest, posttest, dan (g) hasil belajar IPS siswa kelas V 
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Gambar 1 merupakan visualisasi nilai rata-rata pretest, posttest dan gain score 

hasil belajar siswa di kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nilai rata-rata 

kelompok kontrol ditandai dengan gambar histogram berwarna biru muda sedangkan 

nilai rata-rata kelompok eksperimen ditandai dengan gambar histogram berwarna biru 

tua.   
Tabel 3 Hasil Uji T Independent n-gainkelas kontrol dan eksperimen 

Kelas Rata-rata F Sig. T Df Sig. Ket 

Kontrol  19.7619 0.125 0.726 -.2862 40 0.007 Ada 

pengaruh Eksperimen  33.5714 

 

Hasil analisis uji T independent gain score menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi menunjukkan p-value = 0.007 kurang dari 0.05, atau hipotesis null ditolak.  

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar menggunakan 

pembelajaran kooperatif STAD, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

penggunaan model pembelajaran terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Kelayan 

Barat 3 Banjarmasin.  

Hasil pengolahan dan analisis data di atas menunjukkan bahwa implementasi 

pembelajaran kooperatif STAD lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

dibandingkan dengan implementasi pembelajaran konvensional. Melalui pembelajaran 

kooperatif STAD memungkinkan siswa untuk berinteraksi satu dengan lainnya sehingga 

mereka tidak merasa terbebani dalam proses pembelajaran. Senada dengan pendapat 

Tran (2012) alasan utama mengapa siswa mendapatkan nilai lebih baik dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional adalah adanya interaksi antara siswa sehingga 

menstimulasi siswa untuk aktif dalam belajar. 

Iklim belajar yang menyenangkan dari pembelajaran kooperatif memberikan 

dampak baik bagi siswa. Siswa merasa dirinya bebas berargumentasi terkait dengan 

materi pembelajaran. Senada dengan pendapat Wei & Tang (2015) menyatakan bahwa 

jika pembelajaran kooperatif diterapkan di dalam kelas, maka akan memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk berbicara satu sama lain dan saling sharing ide sehingga 

membuat suasana yang baik pada setiap anggota kelompok. Dengan adanya suasana 

yang menyenangkan maka akan membangkitkan ketertarikan siswa untuk belajar. Siswa 

akan termotivasi belajar karena tidak ada tekanan dari guru untuk saling berinteraksi 

satu sama lain dengan teman satu kelompoknya.   

Pemberian reward pada kelompok yang mendapatkan skor tertinggi merupakan 

cara memotivasi siswa untuk bersaing dan belajar lebih giat. Hal ini tercermin pada 

tahapan pembelajaran kooperatif STAD. Meskipun tidak semua kelompok mendapatkan 

reward akan tetapi pada saat proses pembelajaran terjadi intraksi dan persaingan yang 

sehat. Adanya pemberian reward ini merupakan karakter pembelajaran kooperatif 

STAD yang membedakannya dengan pembelajaran kooperatif jenis lainnya. Senada 

dengan pendapatnya Kuswanto & Erina (2015) pemberian reward kepada siswa akan 

meningkatkan motivasi siswa untuk mendapatkan skor terbaik dan berusaha semaksimal 

mungkin guna mendapai tujuan bersama.  

Adanya interaksi yang terjadi antara siswa dengan siswa lain sehingga 

terjalinnya suasana yang menyenangkan dan ditambah dengan pemberian reward bagi 

kelompok yang mendapatkan skor tertinggi akan menambah motivasi siswa untuk lebih 

giat dalam belajar serta bersaing untuk menjadi yang terdepan. Proses pembelajaran 

yang seperti ini akan memungkinkan siswa untuk dapat menemukan informasi bagi 

dirinya sendiri serta mengkontruksinya ke dalam skema pemikiran para siswa. Proses 

penemuan dan konstruksi informasi secara mandiri ini akan mempermudah siswa untuk 
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memahami apa yang mereka pelajari. Hal ini senada dengan pendapat Marlow & Page 

dalam Tran (2013) ….belajar konstruktivis adalah belajar yang membuat siswa dapat 

memahami materi dan dapat menerapkannya tidak hanya sekedar mengingat materi 

tersebut. Selanjutnya, menurut Dewey (1991) menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan proses penggalian informasi yang tercermin dengan berkembangnya 

pengetahuan pada diri seseorang, pengetahuan tidak akan bisa didapatkan melainkan 

disusun melalui interaksi dengan lingkungannya sehingga mereka memperoleh 

pengetahuan yang bermakna.  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi pembelajaran kooperatif STAD pada mata pelajaran IPS kelas V di SDN 

Kelayan Barat 3 Banjarmasin memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar siswa. Pengaruh pembelajaran kooperatif STAD dapat dilihat berdasarkan 

peningkatan gain score siswa. Gain score siswa pada kelompok eksperimen yang 

menerapkan pembelajaran kooperatif STAD lebih baik dibandingkan gain score siswa 

pada kelompok kontrol yang menerapkan pembelajaran konvensional. 

    Saran bagi pendidik adalah pembelajaran kooperatif STAD dapat menjadi 

inovasi pembelajaran guna meningkatkan motivasi siswa dalam belajar terlebih 

meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menguji 

coba pembelajaran kooperatif STAD pada mata pelajaran berbeda dan kondisi sekolah 

yang berbeda.   
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Abstrak 
Implementasi kurikulum 2013 sangat menonjolkan pendekatan saintifik dengan 

pembelajaran berpusat pada siswa. Penulisan makalah ini bertujuan untuk 

mengungkap pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik. Pada pembelajaran 

tematik dalam kurikulum 2013 sangat menekankan pada pendekatan saintifik yang  

meliputi 5M yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, 

menalar/mengasosiasi dan mengomunikasikan. Pendekatan saintifik merupakan 

pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa secara luas 

untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari, disamping itu 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaktualisasikan kemampuannya 

melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Pendekatan saintifik 

diharapkan menjadi jembatan  dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna 

bagi siswa dan meningkatkan keseimbangan antara soft skills dan hard skills. 

Kata Kunci:  Pendekatan Saintifik, Pembelajaran Tematik. 
 

Pendidikan merupakan hal yang mendasar untuk kemajuan suatu bangsa. Akhir-

akhir ini kurikulum menjadi bahan perbincangan yang hangat di dunia pendidikan. 

Dalam dunia pendidikan dan pengajaran, kurikulum 2013 memberikan hal yang baru. 

Harapannya yaitu pendidikan mampu melahirkan generasi emas menyongsong seratus 

tahun kemerdekaan. Ada beberapa perubahan dalam kurikulum yaitu kompetensi mata 

pelajaran, buku yang digunakan peserta didik, kegiatan pembelajaran serta pada 

penilaian. Esensi dari kurikulum 2013 yaitu pembelajaran yang diterapkan 

menggunakan pembelajaran tematik, pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik, 

serta penilaiannya menggunakan penilaian otentik.  

Pembelajaran tematik sangat ditekankan pada pelaksanaan kurikulum 2013. 

Pembelajaran tematik telah menjadi salah satu konsep pembelajaran yang populer dan 

terkini. Alasan pentingnya pembelajaran tematik di terapkan di sekolah dasar adalah 

karena siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman 

langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang mudah dipahami melalui 

tema. Fogatry (1991) mengemukakan perlunya perpaduan antara konsep-konsep antar 

mata pelajaran. Pemaduan tersebut dapat berguna untuk meningkatkan belajar secara 

holistik dan bermakna sebagaimana siswa mengaitkan ide dari suatu mata pelajaran ke 

ide-ide dalam mata pelajaran lain. 

Salah satu yang membuat optimis dalam penerapan Kurikulum 2013 yaitu adanya 

pendekatan saintifik (scientific approach) dalam proses pembelajaran. Pendekatan 

dengan menggunakan cara ilmiah dalam menghadapi suatu masalah. Pendekatan 

saintifik diatur dalam Permendikbud No 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Proses pembelajaran yang mengimplementasikan 

pendekatan saintifik akan menyentuh tiga ranah yaitu sikap (afektif), pengetahuan 

(kognitif), dan keterampilan (psikomotor). Pendekatan saintifik diharapkan menjadi 

jembatan  dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dan 

meningkatkan keseimbangan antara soft skills dan hard skills.  

 

mailto:khofia12@gmail.com
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PEMBAHASAN 

Pembelajaran Tematik 

Kurikulum 2013 sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan 

masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi yang semakin berkembang 

saat ini. Implementasi Kurikulum 2013 diharapkan dapat menjadi jembatan untuk 

mencapai hal tersebut. Pelaksanaan pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan 

pendekatan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik telah menjadi salah satu 

konsep pembelajaran yang populer saat ini. Sebenarnya penerapan konsep pembelajaran 

tematik sudah dirintis sejak tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 22 tahun 2006. Saat itu pelaksanaan pembelajaran tematik masih 

diterapkan pada kelas I, II, dan kelas III sekolah dasar dengan alokasi waktu dan bahan 

ajar yang terbatas.  

Majid (2014: 80) mengemukakan bahwa pembelajaran tematik merupakan salah 

satu model pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok 

aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, 

bermakna, dan otentik. Kadir, dkk (2014: 9) menyatakan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang memadukan antara berbagai mata pelajaran atau bidang 

studi dengan menggunakan tema tertentu. Akbar, dkk (2015: 4) mengemukakan bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik merupakan model pembelajaran yang menjadikan tema sebagai pemersatu 

beberapa mata pelajaran dengan tujuan menjadikan  pembelajaran yang aktif, mandiri, 

dan memberikan pengalaman yang bermakna dalam pembelajaran (meaningful 

learning) bagi siswa. 

Fogarty (1991) menjabarkan sepuluh model untuk memadukan pembelajaran 

yaitu fragmented, connected, nested, sequenced, shared, webbed, threaded, integrated, 

immersed dan networked. Dari kesepuluh model tersebut dapat dicermati bahwa 

pembelajaran tematik yang diterapkan dalam kurikulum 2013 merupakan pembelajaran 

terpadu tipe webbed model. Hal ini terlihat dalam penggunaan tema tertentu dalam 

menyatukan beberapa muatan pelajaran. Alasan pentingnya pembelajaran tematik di 

terapkan di sekolah dasar adalah karena siswa akan memahami konsep-konsep yang 

mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep 

lain yang mudah dipahami melalui tema. 

Dengan penerapan Kurikulum 2013 yang pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran tematik maka hasil belajarnya akan melahirkan peserta didik yang 

produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi. Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada 

pengembangan ketiga ranah (afektif, kognitif, dan psikomotor) tersebut secara 

utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan 

ranah lainnya. Dengan demikian, proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas 

pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang terintegrasi. 

Pendekatan Saintifik 

Hosnan (2014: 34) mengemukakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta 

didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan 
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mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data denegan berbagai teknik, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau 

prinsip yang ditemukan. Sementara Rusman (2015: 232) mengemukakan bahwa 

pendekatan saintifik adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada 

aktivitas siswa melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat 

jejaring pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Sedangkan Majid (2014: 195) 

mengemukakan bahwa pendekatan saintifik menekankan pada pentingnya kolaborasi 

dan kerjasama di antara peserta didik dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam 

pembelajaran. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik 

merupakan pendekatan proses pembelajaran yang menggabungkan beberapa 

keterampilan yaitu dengan mencari tau sendiri fakta-fakta dan pengetahuan yang 

dikaitkan dengan materi pelajaran untuk memecahkan masalah. Pendekatan saintifik 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, 

memahami materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari 

mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena 

itu kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahklan untuk mendorong siswa 

dalam mencari tahu dari berbagai sumber bukan hanya diberi tahu oleh guru saja.  

Indira (2014) menyimpulkan bahwa pendekatan saintifik terbukti dapat 

meningkatkan keaktifan belajar pada peserta didik dengan metode, media, dan teknik 

pembelajaran yang sesuai dengan materi. Sementara Ine (2015) menyimpulkan bahwa 

pendekatan saintifik sangat cocok diterapkan pada pembelajaran di sekolah karena 

pendekatan saintifik melibatkan siswa secara aktif. Disamping itu pendekatan saintifik 

juga mempunyai banyak kelebihan bagi siswa. 

Adapun esensi dari pendekatan saintifik yang harus dipahami oleh guru menurut 

Rusman (2015: 232) yaitu: (1) pendekatan saintifik merujuk pada teknik investigasi atas 

suatu fenomena/gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan 

memadukan pengetahuan siswa sebelumnya; (2) pendekatan saintifik lebih 

mengedepankan penalaran induktif (memandang fenomena atau situasi secara spesifik 

untuk kemudian menarik kesimpulan secara keseluruhan); (3) pendekatan saintifik 

berdasarkan pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, terukur dengan 

prinsip-prinsip penalaran yang spesifik; dan (4) pendekatan saintifik biasanya memuat 

serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah 

informasi/data, menganalisis, kemudian memformulasi dengan menguji hipotesis.  

Majid (2014: 197) juga mengungkapkan kriteria pembelajaran saintifik yaitu 

sebagai berikut: (1) materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat 

dijelaskan dengan logika bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda atau dongeng; (2) 

penjelasan guru, respon siswa dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari prasangka 

yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur 

berpikir logis; (3) mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, 

dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran; (4) mendorong dan menginspirasi 

siswa mampu berpikir berdasarkan hipotesis dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan 

tautan satu dengan yang lain dari materi pelajaran; (5) mendorong dan menginspirasi 

siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang 

rasional dan objektif dalam merespon materi pelajaran; (6) berbasis pada konsep, teori, 

dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan; dan (7) tujuan pembelajaran 

dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik sistem penyajiannya. 
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Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa antara esensi dan kriteria 

pendekatan saintifik merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang 

lain. Pebelajaran dengan pendekatan saintifik akan berjalan dengan baik jika guru 

mampu mengemas mulai dari faktor fisik, emosional, sosiologis, dan lingkungannya. 

Siswa akan aktif dalam pembelajaran jika guru mampu menciptakan suasana yang 

kondusif. Pembelajaran juga akan menyenangkan bagi siswa. Dalam hal ini subyek 

pembeajarannya yaitu siswa. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengamati (observing) 

Hosnan (2014: 40) mendefinisikan bahwa mengamati adalah kegiatan studi yang 

disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati 

yaitu membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat). Sedangkan 

kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari 

informasi. Adapun metode mengamati/ observasi lebih mengutaakan keberaknaan 

proses pembelajaran (meaningfull learning). Adapun keunggulan dari metode ini yaitu 

bisa menyajikan media objek secara nyata, peserta didik juga senang dan tertantang dan 

mudah dalam pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan 

rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan 

yang tinggi. Dengan metode mengamati peserta didik dapat menemukan fakta bahwa 

ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pebelajaran yang digunakan 

oleh guru. Dalam pembelajaran kegiatan ini membutuhkan waktu yang lama dan 

matang, biaya dan tenaga yang relatif banyak dan jika tidak terkendali akan 

mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran.  

Dari paparan diatas dapat disipulkan bahwa kegiatan mengamati sangat 

bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga proses pembelajaran 

memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode mengamati siswa bisa 

menemukan fakta hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran 

yang dibawakan oleh guru.     

2) Menanya (questioning) 

Kegiatan belajar menanya dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tentang apa yang diamati. Kompetensi yang di kembangkan 

adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemapuan merumuskan pertanyaan 

untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang 

hayat (Rusman, 238: 2015). Istilah “pertanyaan ” tidak selalu dalam bentuk “kalimat 

tanya”, melainkan juga dapat dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya 

menginginkan tanggapan verbal (Majid, 216: 2014). 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan menanya dalam 

pembelajaran yang bertanya adalah siswanya bukan gurunya. Guru bertugas untuk 

menstimulus rasa ingin tahu siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan pancingan 

dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat dan merumuskan 

pertanyaan mereka sendiri. Siswa yang aktif akan merasa senang dan tertantang dalam 

pebelajaran tersebut. Siswa yang pasif bisa di stimulus oleh siswa lain atau gurunya. 

Jadi peran guru dala pembelajaran harus mampu menciptakan kondisi belajar yang 

menantang bagi siswa, sehingga memancing siswa untuk bertanya.  
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4) Mencoba (experimenting) 

Kegiatan mencoba atau eksperimen merupakan keterampilan proses untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar dengan menggunakan metode ilmiah 

dan sikap ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari 

(Rusman, 245: 2015). Untuk memperoleh hasil belajar yang autentik peserta didik harus 

melakukan percobaan, terutama untuk materi/substansi yang sesuai (Majid, 231: 2014). 

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan mencoba bukan hanya 

pada pembelajaran IPA, tetapi juga pada kegiatan pembelajaran yang membutuhkan 

pembuktian secara ilmiah, berpikir ilmiah atau pada materi yang sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari. Kegiatan mencoba juga dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik. Aplikasi pada kegiatan mencoba 

dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar (sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan). Sedangkan kompetensi yang dikembangkan dalam 

proses eksperimen adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 

pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 

kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 

3) Menalar/mengasosiasi (assosiating) 

Pada Kurikulum 2013 salah satu pendekatan ilmiah dalam pembelajaran yang 

dianut yaitu menalar. Menalar atau mengasosiasi merupakan proses berfikir yang logis 

dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh 

simpulan berupa beberapa pengetahuan (Rusman, 242: 2015). Menalar (assosiating) 

merujuk pada teori belajar asosiasi, yaitu kemampuan mengelompokan beragam ide dan 

mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan 

memori dalam otak. Pengalaman-pengalaman yang tersimpan di memori otak 

berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya (asosiasi). Sedangkan kompetensi yang 

dikembangkan dalam proses menalar yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 

taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Dari paparan tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa guru dan siswa merupakan pelaku aktif dalam pembelajaran. Siswa 

harus lebih aktif dari pada guru. Menalar dalam hal ini yaitu penalaran ilmiah, walaupun 

penalaran non-ilmiah juga tidak selalu tidak bermanfaat.  

5) Mengomunikasikan  

Kegiatan belajar mengomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya (Rusman, 

247: 2015). Kompetensi yang dikembangkan dalam kegiatan mengomunikasikan adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan 

berbahasa yang baik dan benar. Jadi dalam hal ini kegiatan mengomunikasikan bukan 

hanya satu kegiatan untuk membacakan kesimpulan, tetapi merupakan kelanjutan dari 

kegiatan mengolah yang melalui proses dan juga melibatkan berbagai keterampilan 

didalamnya. Kegiatan ini bisa dilakukan secara berkelompok ataupun secara individu. 

Kegiatan mengomunikasikan dapat diberikan klarifikasi oleh guru agar peserta didik 

mengetahui secara benar apakah jawaban yang sudah dikerjakan sudah benar atau masih 

harus diperbaiki.  
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Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran tematik pada 

Kurikulum 2013 diarahkan dengan menggunakan pendekatan saintifik dan mencakup 

lima langkah yang harus dipenuhi. Kelima hal tersebut yaitu mengamati (observation), 

menanya (questioning), menalar (assosiating), mencoba (experimenting), dan 

mengomunikasikan. 

Pelaksanaan Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Tematik 

Salah satu yang membedakan dengan Kurikulum sebelumnya dalam pembelajaran 

yaitu dalam Kurikulum 2013 pembelajarannya menggunakan pembelajaran tematik 

sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik. Seperti diulas 

sebelumnya bahwa pembelajaran tematik sangat sesuai diterapkan di sekolah dasar 

karena pertimbangan pemikiran anak usia sekolah dasar masih melihat semuanya secara 

holistik dan terpadu. Oleh karena itu pembelajaran tematik dianggap paling sesuai 

dengan karakteristik anak usia sekolah dasar.  

Kurikulum 2013 dalam pelaksanaannya menggunakan pembelajaran tematik dan 

pendekatan yang digunakan diarahkan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan 

saintifik meliputi mengamati (observation), menanya (questioning), mencoba 

(experimenting), menalar (assosiating), dan mengomunikasikan. Pada Kurikulum 2013 

pendekatan saintifik (scientific approach) akan ada beberapa ranah yang diharapkan 

pada pencapaian hasil belajarnya. Ketiga ranah tersebut yaitu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Hasil belajar diharapkan melahirkan siswa yang produktif, kreatif, 

inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

terintegrasi dengan baik. Ranah sikap menyangkut materi ajar agar siswa “tahu 

mengapa”. Ranah pengetahuan menyangkut materi ajar agar siswa “tahu apa”. Ranah 

psikomotor menyangkut materi ajar agar siswa “tahu bagaimana”. Dari paparan tersebut 

hasil akhirnya yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard 

skills. Soft skills merupakan kemampuan untuk menjadikan peserta didik yang baik. 

Sedangkan hard skills berupa kecakapan dan pengetahuan agar peserta didik dapat 

hidup secara layak di masyarakat. Untuk mewujudkan kedua hal tersebut Kurikulum 

2013 proses pembelajarannya harus dilakukan melalui pendekatan saintifik.  

Wati (2008) menyimpulkan bahwa pembelajaran tematik sangat memperhatikan 

kebutuhan anak sesuai dengan perkembangannya. Sementara Wartini, dkk (2014) 

menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik mampu 

meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa, sedangkan kreativitas dan hasil belajar 

siswa tidak terlepas dari kreativitas dan keuletan guru untuk mewujudkan pembelajaran 

yang sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik sangat cocok diterapkan di 

sekolah dasar dengan memperhatikan berbagai hal yang sesuai dengan anak usia 

sekolah dasar. 
 

PENUTUP 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa 

mata pelajaran ke dalam sebuah tema tertentu. Pembelajaran tematik lebih menekankan 

pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh 

pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang dipelajarinya pada saat belajar. Pendekatan yang digunakan dalam 

pembelajaran tematik dalam Kurikulum 2013 juga diarahkan dengan pendekatan 

saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan proses pembelajaran yang 

menggabungkan beberapa keterampilan yaitu dengan mencari tau sendiri fakta-fakta 
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dan pengetahuan yang dikaitkan dengan materi pelajaran untuk memecahkan masalah. 

Pendekatan saintifik meliputi lima langkah yaitu mengamati (observation), menanya 

(questioning), menalar (assosiating), mencoba (experimenting), dan 

mengomunikasikan. Kelima langkah tersebut ada pada pelaksanaan pembelajaran 

tematik. Dengan pendekatan saintifik diharapkan pembelajaran dapat melahirkan 

peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala atau kesulitan yang dihadapi 

saat menerapkan inkuiri terbimbing dengan outdoor learning dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kendala atau kesulitan yang dihadapi difokuskan 

pada enam tahapan yang terdapat dalam sintaks pembelajaran model tersebut 

meliputi orientasi, menyajikan masalah, merumuskan masalah, pengumpulan data, 

menguji hipotesis dan membuat kesimpulan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas. Subyek yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 3 Singosari pada semester 

genap tahun ajara 2015/2016 yang berjumlah 34 orang. Pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara, diskusi refleksi dengan observer dan dokumentasi. 

Peneliti memanfaatkan alat bantu pengumpulan data berupa pedoman observasi, 

perekam video dan suara serta kamera. Hasil menunjukkan bahwa kendala atau 

kesulitan penerapan inkuiri terbimbing dengan outdoor learning pada pembelajaran 

IPS berkisar antara teknis pengaturan waktu pembelajaran, pengelolaan kelas, dan 

pelaksanaan setiap tahapan dalam kegiatan pembelajaran. 

Kata kunci: kendala, penerapan, inkuiri terbimbing, outdoor learning, 

pembelajaran IPS. 

 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti terhadap pelaksanaan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP Negeri 3 Singosari diketahui 

bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan belum sesuai harapan. Hasil 

pengamatan peneliti yang melihat langsung suasana pembelajaran di kelas 

menunjukkan bahwa saat pembelajaran IPS siswa cenderung menunjukkan sikap yang 

tidak tertarik dan kurang antusias dalam belajar. Kondisi siswa yang demikian ini 

ditunjukkan secara jelas saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran seperti banyak 

siswa yang bersenda gurau, mengobrol dengan teman sebangku dan sering ijin ke 

belakang secara berkelompok. Siswa juga seringkali tidak mengumpulkan tugas yang 

diberikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya dengan alasan lupa, belum selesai atau 

buku tertinggal di rumah. Selanjutnya, ketika guru menugaskan siswa untuk 

melaksanakan diskusi ternyata diskusi berjalan lambat dan siswa hanya menyalin 

jawaban dari buku paket tanpa benar-benar melaksanakan diskusi dengan 

kelompoknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini pembelajaran yang 

dilaksanakan belum mampu memberikan suasana yang nyaman dan menyenangkan 

bagi siswa. Suasana pembelajaran yang tidak kondusif seperti itulah yang diduga 

menjadi penyebab rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa.  

Peneliti berkesempatan melakukan wawancara dengan guru pengajar IPS kelas 

VII SMP Negeri 3 Singosari yang menghasilkan informasi bahwa motivasi belajar 

siswa cenderung rendah terlihat saat pembelajaran siswa kurang bersemangat dan 

kurang antusias untuk memahami materi lebih lanjut. Motivasi belajar siswa yang 

rendah menyebabkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS juga masih kurang 
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Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

99 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya siswa yang memiliki nilai di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu ≥ 78.  

Berdasarkan informasi dan dokumen hasil belajar siswa yang diperoleh peneliti 

dari guru pengajar IPS kelas VII diperoleh data bahwa dari 9 rombongan belajar 

(rombel) diketahui kelas VII E yang terdiri dari 34 orang siswa memiliki nilai rata-rata 

paling rendah yaitu 73,35 dengan persentase ketuntasan klasikal hanya mencapai 47%. 

Hal ini diperkuat dengan hasil tes siswa kelas VII E yang diadakan peneliti, dari tes 

hasil belajar yang diikuti oleh 34 orang siswa tidak seorangpun siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 78 dengan nilai rata-rata siswa hanya sebesar 45,59. Selain mengadakan tes hasil 

belajar, peneliti juga membagikan angket motivasi belajar yang diadaptasi dari angket 

SMTSL (Students‟ Motivation Toward Science Learning) oleh Tuan & Shieh. Angket 

ini terdiri dari enam indikator motivasi belajar yaitu keyakinan diri, strategi 

pembelajaran aktif, nilai pembelajaran, tujuan kinerja, tujuan pencapaian dan stimulasi 

belajar. Berdasarkan hasil angket motivasi belajar yang dibagikan dan diisi oleh siswa, 

rata-rata persentase keseluruhan indikator hanya mencapai 67,85% dan termasuk dalam 

kriteria sedang.  

Kurangnya motivasi dan hasil belajar siswa diduga disebabkan oleh suasana 

pembelajaran yang kurang kondusif. Upaya guru menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan perlu ditingkatkan di setiap pembelajarannya mengingat kondisi siswa 

yang sebagian besar merasa jenuh, bosan dan kurang termotivasi dalam belajar. Guru 

hendaknya menggunakan metode dan model pembelajaran variatif dan sesuai dengan 

karakter siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap 

pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang variatif dan efektif akan 

membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan yang baik adalah segala 

bentuk usaha yang dapat membawa semua siswa berhasil mencapai tujuan (Nasution, 

2005). Guru dituntut untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih aktif, kreatif 

inovatif dan menyenangkan sehingga siswa dapat terlibat secara optimal dalam proses 

pembelajaran. Tugas guru bukan hanya sebagai penyampai informasi namun guru juga 

harus memiliki kemampuan memahami siswa agar dapat membantu siswa mengatasi 

kesulitannya dalam belajar (Mulyasa, 2011). 

Pembelajaran IPS mempunyai peranan penting dalam pengembangan diri atau 

karakter bangsa karena dapat menumbuhkan kesadaran diri dalam hidup bermasyarakat 

dan bernegara. Pendidikan IPS menjadi dasar utama untuk meraih informasi baik 

berupa peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

dimasyarakat (Mashuri, 2013). Penggunaan model pembelajaran yang tepat dan 

bervariasi tentunya akan mendekatkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS 

tersebut. Keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan pemilihan 

model pembelajaran yang tepat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Kualitas pembelajaran selalu terkait dengan penggunaan metode 

pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran di bawah kondisi 

pembelajaran tertentu (Degeng, 2013). Hal ini senada dengan pendapat Rosalin (2008) 

yang mengungkapkan bahwa model pembelajaran yang baik adalah model yang cocok 

dengan karakteristik materi, kondisi siswa, kondisi lingkungan dan kondisi fasilitas. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua model pembelajaran sama 

efektifnya untuk mencapai tujuan pembelajaran dari topik atau materi yang beragam.  

Salah satu model pembelajaran yang diterapkan guru untuk mengatasi masalah 

dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas VII E SMP Negeri 3 Singosari adalah 

inkuiri terbimbing dengan outdoor learning. Pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 
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outdoor learning adalah model pembelajaran yang memadukan atau 

mengkolaborasikan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan outdoor learning 

dimana pada proses pembelajarannya memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber 

belajar sehingga siswa diajak ke luar kelas dan melakukan kunjungan pada objek 

penelitian agar dapat melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan 

ditelitinya tersebut. Sintaks pembelajaran inkuiri terbimbing dengan outdoor learning 

yang digunakan pada proses pembelajaran ini diadaptasi dari Dharma (2008) antara lain 

orientasi, menyajikan masalah, merumuskan hipotesis, pengumpulan data, menguji 

hipotesis dan membuat kesimpulan. Peneliti yang sekaligus berperan sebagai guru 

pengajar mengadaptasi sintaks pembelajaran tersebut dengan pertimbangan bahwa 

langkah yang ditawarkan masih umum sehingga harus diperjelas uraiannya dan 

disesuaikan dengan materi, tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa kelas VII SMP 

Negeri 3 Singosari.  

Model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan outdoor learning telah diterapkan 

oleh peneliti di kelas VII E SMP Negeri 3 Singosari di semester genap 2015/2016 pada 

materi masuk dan berkembangnya Hindu Budha di Indonesia. Penerapan model 

tersebut dilakukan selama dua siklus dengan jumlah pertemuan sebanyak 10 kali 

pertemuan termasuk pengisian angket motivasi belajar dan tes hasil belajar sebelum 

tindakan, akhir siklus I dan akhir siklus II. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi bahwa meskipun model pembelajaran 

tersebut dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa namun terdapat beberapa 

kesulitan dalam menerapkan inkuiri terbimbing dengan outdoor learning baik dari sisi 

siswa maupun guru. Kesulitan-kesulitan yang ditemui pada saat penerapan model 

tersebut perlu ditindaklanjuti dan dicarikan jalan keluar sehingga kegiatan 

pembelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berkeinginan untuk menganalisis lebih 

jauh terkait kesulitan yang dialami oleh guru maupun siswa pada saat pembelajaran IPS 

menggunakan inkuiri terbimbing dengan outdoor learning. Penelitian ini memfokuskan 

kajian pada kegiatan pembelajaran IPS di kelas VII E SMP Negeri 3 Singosari dengan 

fokus utama pada kesulitan guru dan siswa saat menerapkan inkuiri terbimbing dengan 

outdoor learning tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan bagi pengajar dan siswa untuk lebih memaksimalkan diri dalam menerapkan 

model pembelajaran tersebut. 

METODE 

Kajian ini akan membahas mengenai pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPS di 

kelas VII E SMP Negeri 3 Singosari yang menerapkan inkuiri terbimbing dengan 

outdoor learning selama dua siklus. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). 

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami 

subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa melalui pengumpulan data dari latar alamiah dengan memanfaatkan diri peneliti 

sebagai instrumen kunci (Moleong, 2010).  

Subyek yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VII E SMP Negeri 3 Singosari tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 34 orang 

yang terdiri dari 22 orang siswa perempuan dan 12 orang siswa laki-laki. Data yang 

dikumpulkan meliputi berbagai aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS saat penerapan 

inkuiri terbimbing dengan outdoor learning. Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara, diskusi refleksi dengan observer dan dokumentasi. Peneliti 
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memanfaatkan alat bantu pengumpulan data berupa pedoman observasi, perekam video 

dan suara serta kamera.  

Kegiatan pembelajaran IPS menggunakan model inkuiri terbimbing dengan 

outdoor learning pada semester genap tahun ajaran 2015/2016 dilaksanakan dalam dua 

siklus. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang merencanakan dan 

melaksanakan tindakan dalam setiap siklusnya sehingga peneliti juga berperan sebagai 

guru pengajar yang menerapkan model tersebut. Dalam melaksanakan tindakan peneliti 

dibantu oleh dua orang guru sekolah tersebut dan seorang rekan mahasiswa 

pascasarjana. Sebelum melaksanakan tindakan terlebih dahulu peneliti merencanakan 

tindakan tersebut, hasil perencanaan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, guru 

pengajar IPS dan para observer untuk dilakukan perbaikan jika menemukan hal yang 

kurang sesuai.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan inkuiri terbimbing dengan outdoor learning dalam pembelajaran IPS 

di kelas VII E SMP Negeri 3 Singosari dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2015/2016 pada materi masuk dan berkembangnya Hindu Budha di Indonesia. 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model tersebut dilaksanakan selama dua 

siklus dengan jumlah pertemuan sebanyak sepuluh kali pertemuan. Sintaks model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan outdoor learning terdiri dari enam tahap yang 

meliputi orientasi, menyajikan masalah, merumuskan hipotesis, pengumpulan data, 

menguji hipotesis dan membuat kesimpulan. Tahapan-tahapan tersebut dibagi dalam 

beberapa pertemuan dan dilaksanakan secara utuh dalam setiap siklusnya. Dalam setiap 

pertemuan dilaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu 

pendahuluan, inti dan penutup. Setiap kegiatan dalam proses pembelajaran penting 

diperhatikan oleh guru agar proses pembelajaran berjalan lancar dan berhasil baik.  

Dalam setiap siklus pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan outdoor learning dilakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Meskipun sebelum melaksanakan tindakan terlebih dahulu 

dilakukan perencanaan ternyata saat kegiatan pelaksanaan masih banyak ditemui 

kendala dan kesulitan yang dialami baik oleh guru maupun siswa. Melalui pengamatan 

yang dilakukan oleh para observer bersamaan dengan pelaksanaan tindakan diperoleh 

informasi tentang kesulitan dan kendala dalam menerapkan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan outdoor learning. Informasi mengenai kendala dan kesulitan 

tersebut juga berhasil dihimpun melalui kegiatan refleksi yang dilaksanakan setelah 

pelaksanaan tindakan. Berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi saat berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran maka diperoleh informasi mengenai kesulitan dan kendala 

penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan outdoor learning yang 

dipaparkan sebagai berikut. 

Tahap orientasi (tahap 1) dimulai dengan kegiatan pendahuluan berupa apersepsi 

dan motivasi yang dilanjutkan dengan penjelasan sintaks model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan outdoor learning. Pada saat pelaksanaan pembelajaran siklus I 

terlihat guru masih memerlukan waktu yang relatif lama untuk memberikan apersepsi 

dan motivasi sehingga sintaks pembelajaran yang dijelaskan guru secara singkat kurang 

dapat dipahami siswa. Hal ini berimbas pada siswa yang mengalami kebingungan pada 

saat melaksanakan tahapan yang harus dilakukan pada pertemuan pertama. Lamanya 

waktu yang dibutuhkan pada kegiatan pendahuluan membuat alokasi waktu yang 

direncanakan untuk kegiatan inti dan penutup menjadi lebih singkat. Selanjutnya siswa 

dibagi dalam sebuah kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4-5 orang sehingga 
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terbentuk 7 kelompok dalam satu kelas. Selanjutnya guru membagikan Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) kepada setiap kelompok yang harus didiskusikan dan dicari 

jawabannya. Pada saat diminta untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, 

siswa masih mengalami kebingungan sehingga menimbulkan kegaduhan dan 

membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini dikarenakan siswa baru pertama kali 

dan belum terbiasa dengan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru sehingga 

pelaksanaan dan pengelolaan waktu yang sudah direncanakan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kurang optimal saat pelaksanaan di lapangan. 

Pengelolaan waktu yang kurang baik pada siklus I terutama pada pertemuan pertama 

sejalan dengan pendapat Dharma (2008) yang menuturkan bahwa salah satu kelemahan 

penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah dalam pelaksanaannya 

memerlukan waktu yang panjang.  

Tahap selanjutnya yang dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran adalah 

menyajikan masalah (tahap 2). Pada tahap ini, siswa tidak mengalami kesulitan berarti 

dikarenakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan outdoor learning  maka permasalahan disajikan oleh guru. Pada model ini, 

siswa bekerja untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diajukan oleh guru di 

bawah bimbingan intensif dari guru sehingga siswa dapat menemukan cara terbaik 

dalam memecahkan masalah tersebut (Anam, 2015). Hal inilah yang menjadi salah satu 

keunggulan dari inkuiri terbimbing bahwa guru tidak mendominasi kegiatan 

pembelajaran namun tetap memberikan bimbingan intensif terhadap segala aktivitas 

siswa. Menurut Sumarmi (2012) guru berperan sebagai konselor, konsultan, teman 

yang kritis dan fasilitator dalam mengembangkan sikap inkuiri di kelas. Peran guru 

yang demikian itulah yang membawa guru lebih intensif membimbing dan 

mengarahkan siswa dalam mengerjakan LKK yang telah dibagikan pada tahap 

sebelumnya.  

Setelah menyelesaikan tahap 2  maka pembelajaran dilanjutkan ke tahap 3 yaitu 

merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang 

sedang dikaji yang nantinya akan diuji kebenarannya sehingga harus memiliki landasan 

berpikir yang kokoh dan bersifat rasional dan logis (Dharma, 2008). Pengajuan 

hipotesis hendaknya dipikirkan dengan baik karena hipotesis yang diajukan dapat 

dijadikan penuntun pada proses inkuiri selanjutnya (Wena, 2013). Setiap kelompok 

diminta untuk mendiskusikan dan menuliskan hipotesis pada LKK yang sudah 

dibagikan. Dalam menentukan hipotesis masih banyak kelompok yang melakukan 

kesalahan sehingga hipotesis yang diajukan menjadi kurang tepat. Mengingat 

banyaknya jumlah kelompok dalam satu kelas maka tidak semua akan dibahas disini. 

Berikut ini beberapa contoh hipotesis yang diajukan oleh kelompok. 

Data hipotesis yang diajukan siswa 
Hipotesis 1 

Kerajaan Singhasari adalah kerajaan Hindu yang mempunyai peninggalan sejarah seperti 

prasasti, kitab, candi, arca yang harus dijaga. Berdiri pada tahun 1222 M dan mengalami 

kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. 

Hipotesis 2 

Kerajaan Hindu Budha yang tergolong dalam kerajaan Singhasari berdiri pada tahun 

1222 M. Kerajaan Singhasari memiliki banyak peninggalan dan sumber sejarah yang 

patut kita pelajari dan kita lestarikan. 

Hipotesis 3 

Bangunan peninggalan bersejarah bercorak Budha yang berada di wilayah Singosari 

adalah Stupa sumberawan. Jenis batuannya adalah andesit. Fungsi dari Stupa 

Sumberawan adalah untuk bersemedi dan upacara adat. Dan perbedaan Stupa 
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Sumberawan dan Candi Singosari ada yaitu Candi Singosari berbentu ramping sedangkan 

Stupa Sumberawan berbentuk tambun. Dampak keberadaan peninggalan tersebut adalah 

menjadi tempat wisata dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk 

berdagang.  

 

 Berdasarkan beberapa hipotesis yang diajukan oleh kelompok yang telah 

dipaparkan di atas maka terlihat bahwa siswa belum benar-benar memahami apa yang 

dimaksud dengan hipotesis dan cara menentukan atau merumuskan hipotesis secara 

tepat dan benar. Hal ini juga didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan oleh para 

observer yang menyimpulkan bahwa siswa masih terlihat kesulitan dalam merumuskan 

hipotesis walaupun hipotesis yang dibuat sesuai dengan topik atau materi yang sedang 

diajarkan. Hipotesis yang diajukan oleh kelompok masih berupa fakta dan berbentuk 

sebuah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat.  

Berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI), rumusan hipotesis yang 

baik hendaknya menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih, dituangkan dalam 

bentuk kalimat pernyataan, dirumuskan secara singkat, padat dan jelas serta dapat diuji 

secara empiris (Universitas Negeri Malang, 2010). Dengan demikian diketahui bahwa 

rumusan hipotesis yang diajukan oleh kelompok masih belum sesuai dengan kriteria 

yang seharusnya. Hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk paragraf hendaknya dapat 

dipecah menjadi beberapa kalimat pernyataan singkat, padat dan jelas, dapat diuji 

kebenarannya dan menghindari berbentuk fakta. Banyaknya hipotesis yang dirumuskan 

hendaknya jumlahnya disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan. Selain itu, 

hipotesis yang diajukan siswa hendaknya menyatakan pertautan dua variabel atau lebih. 

Berikut merupakan contoh hipotesis “Kerajaan Singhasari termasuk dalam Kerajaan 

Hindu Budha di Indonesia” atau “Ada perbedaan antara Candi Sumberawan dengan 

Candi Singosari” atau “terdapat dampak positif keberadaan peninggalan sejarah 

tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya”. Sebenarnya guru 

telah berusaha secara optimal berkeliling membimbing setiap kelompok dalam 

merumuskan hipotesis dengan memberikan contoh-contoh rumusan hipotesis. Pada 

kenyataannya siswa masih mengalami kebingungan dan kesulitan dalam merumuskan 

hipotesis. Guru memahami sepenuhnya bahwa siswa perlu beradaptasi dan 

membiasakan diri mengingat siswa baru mengenal model pembelajaran yang 

diterapkan untuk pertama kalinya.  

Pada tahap pengumpulan data (tahap 4) siswa diajak untuk melakukan kunjungan 

terhadap obyek sehingga siswa dapat melakukan pengamatan langsung terhadap obyek 

yang diteliti. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan para observer diperoleh 

informasi bahwa siswa cenderung termotivasi dalam melakukan aktivitas pengumpulan 

data karena kegiatan pembelajaran dilaksanakan di luar kebiasaan yaitu di luar kelas. 

Siswa cenderung antusias untuk mengumpulkan data-data yang dapat mendukung 

jawaban dari  permasalahan yang diajukan. Namun demikian, observer melihat bahwa 

siswa kurang disiplin waktu dan guru cenderung sulit mengelola kelas. Selain itu, Guru 

dinilai masih belum maksimal dalam memberikan bimbingan dan arahan terlihat guru 

cukup mengalami kerepotan. Hal ini dikarenakan lokasi obyek yang diteliti cukup luas 

dengan aktivitas siswa yang cukup tinggi dalam mengumpulkan data sehingga siswa 

atau kelompok seringkali berpencar dan berpisah dengan kelompoknya.  Beberapa 

kelemahan pembelajaran yang menerapkan outdoor learning adalah siswa kurang 

konsentrasi, sulitnya mengkondisikan siswa dan menyita banyak waktu (Vera, 2012). 

Sudjana dan Rivai (2013) mengungkapkan hal yang sama bahwa terdapat kelemahan 
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yang sering terjadi dalam pelaksanaan outdoor learning yang berkisar pada teknis 

pengaturan waktu dan kegiatan belajar. 

Pada tahap 5 (menguji hipotesis) guru memberikan kesempatan kepada kelompok 

untuk mendiskusikan dan membandingkan data yang diperoleh dengan literatur atau 

sumber lain yang sesuai. Guru lebih aktif membimbing dan mengarahkan siswa 

sekaligus mengingatkan agar tidak terpaku pada satu sumber saja. Guru juga 

memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengkomunikasikan hasil 

diskusi kelompoknya di depan kelas. Pada tahap ini terlihat siswa masih malu-malu dan 

kurang percaya diri untuk mengutarakan pendapatnya. Hal ini dikarenakan kebiasaan 

siswa dalam berdiskusi kurang baik,  siswa takut salah dalam berpendapat sehingga 

mendapat teriakan negatif dari teman sekelasnya. Dalam melaksanakan diskusi kelas, 

guru masih kesulitan mendapatkan kesukarelaan siswa untuk mengkomunikasikan hasil 

kerja kelompoknya. Salah satu upaya yang bisa guru lakukan agar diskusi kelas tetap 

berjalan adalah menunjuk kelompok untuk melakukan presentasi dengan sedikit 

memaksa.  Meskipun guru telah optimal mendorong untuk berani berpendapat tetapi 

jalannya diskusi kelas belum sesuai harapan dikarenakan hanya beberapa siswa atau 

perwakilan kelompok saja yang aktif berdiskusi. Hal lain yang cukup mengganggu 

adalah saat dilakukan diskusi kelas masih ada beberapa kelompok yang tidak 

memperhatikan karena sibuk menyelesaikan LKK.  

Tahap terakhir yang dilaksanakan adalah membuat kesimpulan (tahap 6). Tahap 

ini dilaksanakan dengan cukup baik dan tidak ditemui kesulitan yang cukup berarti 

meskipun hanya beberapa siswa saja yang antusias mengacungkan tangan untuk 

memberikan pendapatnya. Hal ini diduga karena pada saat mengerjakan LKK hanya 

beberapa orang anggota saja dalam setiap kelompok yang berpartisipasi aktif sehingga 

anggota lain yang pasif kurang memahami hasil kerja kelompoknya. Menurut 

pengamatan yang dilakukan observer, pada tahap akhir ini siswa telah mengalami 

perubahan yang cukup banyak ke arah yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

pertemuan sebelumnya. Para observer dan guru menilai bahwa tahapan ini diselesaikan 

secara cepat dengan waktu yang relatif singkat. 

Kendala dan kesulitan yang dialami saat pelaksanaan siklus I menjadi 

pengalaman berharga untuk merencanakan tindakan pada siklus selanjutnya. 

Berdasarkan pengalaman, hasil pengamatan dan refleksi pada siklus I dilaksanakan 

perbaikan pada siklus II. Perbaikan yang dilakukan diharapkan akan dapat mengatasi 

kendala dan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menerapkan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan outdoor learning. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Arends (2008) yang menyatakan bahwa pembenahan dan perbaikan 

pembelajaran yang dilakukan dapat meningkatkan keterlaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi, pelaksanaan siklus II terlihat jauh 

lebih baik dari siklus I. Peran guru sebagai fasilitator  dan motivator telah optimal 

dilaksanakan sehingga kegiatan pembelajaran lebih didominasi siswa. Pengelolaan 

waktu dan kelas menjadi lebih efisien dan alokasi waktu yang dibutuhkan saat 

pelaksanaan lebih sesuai dengan yang direncanakan dalam RPP. Penjelasan guru yang 

rinci dan mudah dipahami membuat siswa semakin beradaptasi dan terbiasa dengan 

sintaks inkuiri terbimbing dengan outdoor learning. Pemahaman siswa yang semakin 

baik tentang model pembelajaran tersebut membuat siswa berkeinginan untuk 

menyelesaikan setiap tahapan dalam sintaks tersebut dengan lebih baik pula. Selain itu, 

siswa atau kelompok semakin berlomba-lomba menjadi yang terbaik terutama saat 



 
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

105 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

diskusi kelas. Siswa lebih percaya diri dan aktif mengutarakan pendapat atau 

memberikan sanggahan saat diskusi kelas berlangsung. 

KESIMPULAN 

Upaya guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS perlu dilakukan agar 

pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa termotivasi untuk belajar. Salah satu 

upaya yang dilakukan guru adalah dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan outdoor learning. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, meskipun model pembelajaran ini mampu meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa ternyata ditemui kendala dan kesulitan pada saat penerapannya. Adapun 

kendala dan kesulitan yang dialami guru dan siswa saat menerapkan model 

pembelajaran tersebut berkisar antara teknis pengaturan waktu pembelajaran, 

pengelolaan kelas, dan pelaksanaan setiap tahapan dalam kegiatan pembelajaran. 

Lamanya waktu yang digunakan guru untuk memberikan apersepsi dan motivasi 

kepada siswa berakibat pada singkatnya penjelasan guru akan sintaks pembelajaran 

yang akan diterapkan. Hal ini berakibat pada siswa yang tidak paham dan mengalami 

kebingungan terutama pada saat pembentukan kelompok yang akhirnya menimbulkan 

kegaduhan dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Penggunaan waktu yang cukup 

lama pada kegiatan pendahuluan membuat alokasi waktu yang direncanakan untuk 

kegiatan inti dan penutup menjadi lebih singkat. 

Merumuskan hipotesis menjadi kendala tersendiri dalam penerapan model 

pembelajaran ini. Kesulitan siswa dalam merumuskan hipotesis ditunjukkan dengan 

perumusan hipotesis yang masih berupa fakta dan berbentuk paragraf yang terdiri dari 

beberapa kalimat tanpa ada keterkaitan antara dua variabel atau lebih.  Siswa masih 

belum memahami bagaimana cara merumuskan hipotesis secara benar dan tepat. Saat 

pengumpulan data, siswa terlihat antusias melakukan aktivitasnya namun masih 

cenderung kurang disiplin waktu. Dalam tahap menguji hipotesis ketika siswa diberi 

kesempatan untuk melaksanakan diskusi kelas siswa masih malu-malu dan kurang 

percaya diri mengutarakan pendapatnya. Sedangkan pada saat membuat kesimpulan 

hanya beberapa siswa saja yang aktif memberikan sumbangsih pendapat sedangkan 

yang lainnya cenderung pasif. Namun tahap ini dapat diselesaikan secara cepat dengan 

waktu yang relatif singkat. Kendala dan kesulitan yang dialami tentunya harus 

ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan agar semakin dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada siklus selanjutnya. Hal ini terbukti dengan keterlaksanaan kegiatan 

pembelajaran pada siklus II yang semakin baik seperti pengelolaan waktu dan kelas 

yang lebih efisien, maksimalnya peran guru dan siswa, dan tingkat kepercayaan diri dan 

keaktifan siswa dalam diskusi kelas semakin tinggi. 

SARAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan guru untuk 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan outdoor learning sebagai 

salah satu variasi model pembelajaran yang menarik untuk diterapkan di kelas. 

Pemahaman guru terhadap kendala dan kesulitan yang dialami pada saat penerapan 

model pembelajaran ini akan memudahkan guru untuk melakukan perbaikan dan 

menentukan langkah yang tepat untuk mengatasinya. Hal tersebut bertujuan agar 

pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan model tersebut akan berjalan semakin 

baik dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran terutama pelajaran IPS. Dengan 

demikian penerapan model pembelajaran ini pada pembelajaran selanjutnya dapat 
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berjalan lebih baik. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

bahan perbandingan untuk melaksanakan penelitian sejenis maupun penelitian lainnya.  
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Abstrak 
Pada hakikatnya pembelajaran cerita petualangan yang diangkat di Sekolah Dasar 

memiliki nilai-nilai karakter untuk penanaman moral sejak dini. Cerita petualangan 

menceritakan ilustrasi kegiatan dan mencerminkan sikap yang dapat dicontoh oleh 

siswa. Pembelajaran cerita petualangan berbasis karakter bertujuan untuk 

memunculkan karakter peduli sosial, kerjasama, cinta lingkungan, kesabaran, jujur 

dan saling berbagi dengan teman. Sehingga pengemasan pembelajaran cerita 

petualangan dengan berbasis karakter dapat menginternalisasi karakter siswa sesuai 

dengan tujuan utama guru. Pembelajaran cerita petulangan berbasis pendidikan 

karakter mampu menghadirkan pengetahuan karakter pada diri siswa sehingga 

selanjutnya siswa akan memiliki jiwa yang baik dan berperilaku secara berkarakter.  

Kata Kunci:  Pembelajaran cerita petualangan, dan Pendidikan karakter.  

 

Pendidikan Indonesia saat ini sedang mengalami krisis moral. Situasi ini kurang 

menguntungkan bagi pendidikan Indonesia. Dapat terlihat dari maraknya 

ketidakjujuran, hilangnya budaya malu dan sopan santun. Menciptakan tonggak utama 

pendidikan karakter dalam diri siswa menjadi tugas bersama. Keterlibatan stake holder 

sangat dipentingkan untuk tercapainya pendidikan yang terbaik. Anggapan keliru yang 

beredar di masyarakat bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan moral, nilai dan 

agama saja. Pendidikan karakter bukan sekedar pendidikan moral, nilai dan penanaman 

agama. Pendidikan karakter mempunyai makna yang lebih tinggi dari pendidikan moral 

dan bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Karakter yang 

ditanamkan lebih ke pada kebiasaan. Kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh 

siswa. Proses pembelajaran yang menyenangkan dan berkelanjutan juga mengandung 

makna pendidikan karakter. Pemilihan materi bahan ajar di era sekarang harus 

ditekankan pada rutinitas kegiatan yang diintegrasikan dengan penanaman karakter. 

Proses pembelajaran yang berlangsung di kelas adalah salah satu sarana terjadinya 

pembentukan karakter siswa. Melalui pemilihan materi berupa karya sastra cerita 

petualangan dapat dijadikan jembatan visi dan misi pendidikan karakter. 

PEMBAHASAN 

Bentuk Pembelajaran Cerita Petualangan 

Cerita petualangan adalah sebuah karya sastra dengan isi kisah-kisah petualangan 

atau pengalaman berupa fiksi ataupun non fiksi. Cerita petualangan biasanya 

dikhususkan untuk cerita anak. Cerita anak yang bergambar dan penuh dengan ilustrasi 

yang membuat siswa berimajinasi dan berpikir kritis. Pada dasarnya, cerita petualangan 

terdiri atas dua jenis, yaitu cerita fiksi realistik dan fiksi fantasi. Menurut Huck 

(1987:256) fiksi realistik adalah tulisan imajinatif yang merefleksikan kehidupan secara 

nyata pada masa lampau atau sekarang. Stewig (1980:340) menyatakan bahwa fiksi 

realistik adalah fiksi yang mengacu kepada pemikiran nyata atau hal-hal yang terjadi 

pada saat sekarang. Fiksi realistik dapat diartikan sebagai cerita fiksi yang berkisah 

tentang kehidupan nyata anak. Menurut Rothlein (1991:10), fiksi fantasi 
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menggabungkan unsur-unsur yang mungkin dan tidak mungkin untuk membuat hal 

yang tidak dipercaya tampak dipercaya. Fiksi fantasi disebut juga cerita khayal. Fiksi 

fantasi menarik perhatian anak baik usia kelas awal maupun kelas tinggi, mengajarkan 

anak tentang budi pekerti, anak akan memperoleh berbagai pengalaman unik dan cara 

memecahkan sebuah masalah. 

Cerita Petualangan biasanya disebut juga cerita yang mengisahkan suatu 

perjalanan yang mengasyikkan. Tujuan dari pembelajaran cerita petualangan bahwa 

pembelajaran itu harus menyenangkan (joyfull learning) dan pengemasan materi ajar 

yang menarik juga dapat memacu siswa untuk lebih giat dalam membaca cerita dan 

mengerjakan tugas.  

Menyertakan cerita petualangan pada setiap bahan ajar adalah salah satu hal yang 

mesti dilakukan ketika ingin menerapkan pembelajaran cerita petualangan berbasis 

pendidikan karakter. Karena bahan ajar yang ada di sekolah sebagian besar hanya 

bersifat akademik. Lembar kerja mandiri siswa juga hanya sekedar selembar kertas yang 

hanya untuk meningkatkan kognitif siswa. Keberadaan cerita petualangan dalam buku 

akan memberikan cita rasa sendiri sehingga siswa tidak akan jenuh ketika membacanya 

dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Cerita petualangan ini tidak lepas 

dengan pelajaran yang hendak disampaikan. Contohnya ketika mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial, bisa dimasukkan cerita petualangan berupa kisah perjalanan para 

pahlawan ketika sedang berjuang melawan penjajah. Kisah perjuangan tersebut akan 

memberikan warna tersendiri dan memberikan penanaman karakter terhadap siswa yang 

membacanya. 

Menurut Abidin (2012: 39) menyatakan bahwa ada dua cara dalam 

menginternalisasi pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca. Karena cerita 

petualangan termasuk dalam kegiatan membaca, maka cara ini sangat penting untuk 

dilakukan. Pertama, melalui bahan ajar. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru 

adalah (1) memilih bahan ajar secara cermat,(2) menntukan jenis kegiatan penggalian 

karya sastra secara tepat (memilih pendektan apresiasi), (3) memandu siswa menggali 

karya sastra berorientasi nilai dan moral sastra, dan (4) melakukan evaluasi hasil dan 

karakter. Sesuai dengan ketetapan Kemendiknas yakni pendidikan karakter bukan hanya 

bahan ajar dan bukan merupakan pokok pembahasan tersendiri akan tetapi berlangsung 

secara integratif dalam proses pembelajaran. Kedua, melalui model pembelajaran. 

Terdapat tiga langkah yang harus dilakukan oleh guru untuk megintegrasikan 

pendidikan karakter melalui model pembelajaran adalah (1) memilih model 

pembelajaran yang sesuai degan SK dan KD, tujuan pembelajaran, dan materi ajar, (2) 

merancang tahapan pembelajaran yang dapat merangsang timbulnya karakter, (3) 

melakukan pengamatan untuk menilai karakter, dan (4) melakukan evaluasi terhadap 

tujuan yang dicapai. Ketiga, melalui penilaian otentik. Dengan menggunakan penilaian 

otentik sebagai saluran pendidikan karakter, guru harus melakukan beberapa tahapan 

yakni, (1) penentuan standar atau nilai karakter yang hendak dibina selama proses 

pembelajaran, (2) penentuan tugas otentik yang mengandung muatan-muatan karakter, 

(3) pembuatan kriteria penilaian karakter, dan (4) pembuatan rubrik untuk menilai 

karakter. Berkaitan dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa minimalnya ada 

tiga langkah yang tepat dalam melaksanakan pendidikan karakter yaitu memilih bahan 

ajar bermuatan karakter, melaksanakan pembelajaran aktif (dengan model 

pembelajaran) dan melaksanakan penialain otentik. 

Ada beberapa bentuk latihan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran cerita 

petualangan: (1) permainan dengan simulasi, (2) pelibatan emosi, (3) responsi isi cerita, 
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(4) lembar kerja mandiri, (5) proyek, dan sebagainya. Pembahasan saat ini menjelaskan 

tentang pembelajaran cerita petualangan dengan menggunakan lembar kerja mandiri. 

Lembar kerja mandiri adalah suatu aktifitas siswa yang dilakukan secara mandiri 

dengan petunjuk yang tertera pada materi ajar. Dengan menggunakan lembar kerja 

mandiri ini, siswa tidak hanya membaca cerita akan tetapi siswa juga akan berpikir 

kritis dalam aktifitas ini. Sehingga siswa dan guru dapat saling menguntungkan dan 

membantu dalam meningkatkan keterampilan proses sebagai penerapan dasar ilmu 

pengetahuan. Lembar kerja mandiri yang efektif adalah lembar kerja yang dikemas 

sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan siswa. Seperti, pengemasan cerita 

petualangan dengan gambar dan warna yang menarik (full colour) serta aktifitas dan 

tugas yang sesuai isi bacaan dan pertanyaan yang mengacu pada taksonomi Bloom. 

Karakter yang Muncul Pada Cerita Petualangan 

Pentingnya penanaman pendidikan karakter dimulai dari materi yang dipilih dan 

bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa.  Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 

tentang Sisdiknas, ada tiga hal penting yang perlu ditekankan perihal pendidikan 

karakter: (1) mengembangkan dan membentuk watak bangsa yang bermartabat, (2) 

mengembangkan potensi peserta didik, dan (3) menciptakan manusia yang beriman, 

bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung 

jawab. Juhana (2013: 9) mengulas tentang pokok-pokok pendidikan karakter: 

1. Pendidikan Moral (Budi Pekerti) dan Mental 

Pokok-pokok penting dalam pendidikan moral (budi pekerti) dan mental yakni: 

a. Penanaman nilai moral/budi pekerti (etika, kesopanan, akhlak yang baik), 

diantaranya: kejujuran, sopan santun, religius dan toleransi. 

b. Penanaman nilai pada mental/kesanggupan: disiplin, kreatif, mandiri, demokratis 

dan semangat kebangsaan atau nasionalisme. 

2. Pendidikan semenjak usia dini 

Mendidik anak sejak usia dini adalah fondasi awal untuk pembentukan karakter anak 

dan dimulai dari lingkungan rumah yaitu orangtua. Kewajiban orang tua adalah 

mendidik dan membentuk karakter anak ketika dirumah. 

Abidin (2012: 32) menyatakan bahwa pendidikan karkater juga bukan sekedar 

pendidikan moral dan nilai. Pendidikan karakter mempunyai lebih tinggi dari 

pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang 

salah. Lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang 

hal yang baik sehingga siswa menjadi paham (domain kognitif) tentang mana yang baik 

dan salah, mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya 

(domain psikomotorik). Jadi pendidikan karakter terkait erat dengan kebiasaan yang 

terus-menerus dipraktikkan atau dilakukan (kemnediknas, 2010). Dalam hal ini, 

pengintegrasian antara karakter dan materi ajar adalah tugas guru dalam mengendalikan 

domain kognitif siswa. Sedangkan orangtua dan lingkungan membantu memegang andil 

domain afektif dan psikomotoriknya. Karena jika semua diserahkan oleh guru, maka 

karakter yang ditanamkan ke siswa bukan menjadi suatu kebiasaan akan tetapi sebuah 

kewajiban untuk bersikap baik. Di sekolah biasanya hanya akan muncul beberapa 

karakter saja. Samani (2014: 106) menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan 

Nasional melalui Website http://www.kemdiknas.go.id menyatakan ada sembilan 

pendidikan karakter. Kesembilan pilar tersebut adalah: (1) cinta Tuhan dan segenap 

ciptaannya, (2) kemandirian dan tanggung jawab, (3) kejujuran/amanah dan diplomatis, 

(4) hormat dan santun, (5) dermawan, suka tolong menolong dan gotong 



 
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

110 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

royong/kerjasama, (6) percaya diri dan kerja keras, (7) kepemimpinan dan keadilan, (8) 

baik dan rendah hati, (9) toleransi, kedamaian dan kesatuan. 

Dalam buku Lickona (2013: 306) membuktikan penelitian yang pernah dilakukan 

di Saint Leonard Elementary School di Saint Leonard, Maryland, salah satu sekolah 

karakter nasional tahun 1998 bahwa ada delapan strategi untuk melibatkan siswa dalam 

menciptakan sekolah berkarakter, diantaranya: (1) melibatkan para siswa dalam 

merencanakan dan melaksanakan program pendidikan karakter, (2) menggunakan 

pertemuan kelas untuk memberikan anak-anak suara dan tanggung jawab, (3) 

melibatkan para siswa dalam pemerintahan siswa partisipasi di tingkat sekolah, (4) 

memberikan kesempatan informal bagi masukan siswa, (5) menantang para siswa untuk 

memimpin kampanye di sekolah, (6) membentuk sistem monitoring, (7) membentuk 

klub atau komite karakter, (8) menghargai kepemimpinan siswa. Dalam hal ini, apa 

yang dikemukakan oleh Lickona dapat disimpulkan bahwa seringnya melaksanakan 

pembelajaran berbasis pendidikan karakter dengan melibatkan siswa seluruh anggota 

sekolah maka adanya sinkronisasi antara ucapan dengan perilaku siswa. Jika guru hanya 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran saja tanpa membiasakan dengan perilaku 

yang dicontohkan oleh seluruh anggota sekolah hasilnya anak-anak akan tidak 

mendengarkan guru atau kepala sekolah apabila mereka melakukan kesalahan. Karena 

ucapan yang diucapkan oleh guru terlalu sering didengarkan oleh siswa yang membuat 

kejenuhan dan tidak menjiwai karakter yang ditanamkan oleh guru. 

Juhana (2013: 8) menyimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu 

konsep pendidikan yang bertujuan mengolah, mengembangkan, dan terus membina 

semua karakter luhur yang sudah berada dalam diri siswa. Karakter luhur inilah yang 

telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia agar digunakan dengan baik. Dengan 

membina semua potensi tersebut, diharapkan siswa mampu mengelola diri (soft skill) 

sehingga mereka bisa menjadi manusia yang mandiri dan berguna bagi agama, bangsa 

serta negara. Kemampuan mengelola diri (soft skill) merupakan hal yang sangat penting 

bagi manusia. Penelitian di Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 1999 

menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan 

dan kemampuan teknis (hard skill), tetapi juga oleh kemampuan mengelola diri (soft 

skill). Secara lebih perinci, penelitian ini pun mengungkapkan bahwa kesuksesan hanya 

ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan sekitar 80 persen oleh soft skill. Bahkan, 

orang tersukses didunia pun dapat berhasil karena kemampuan soft skill-nya lebih besar 

dibandingkan kemampuan hard skill. 

Cerita petualangan pada hakikatnya karakter yang sering muncul adalah karakter 

gotong royong atau kerjasama, cinta lingkungan, peduli sosial, kesabaran, mandiri, jujur 

dan saling berbagi dengan teman. Hendrawan (56: 2009) mengelompokkan sembilan 

induk karakter terpuji: (1) cinta kebenaran, (2) kekuatan kehendak / berkemauan keras, 

(3) penuh ambisi, (4) kesabaran, (5) rasa kasih, (6) naluri sosial, (7) cinta manusia, (8) 

kedermawanan, dan (9) kemurahan hati. Pendidikan karakter adalah suatu cara untuk 

menanamkan kepribadian jiwa yang luhur dari diri manusia. Keluhuran pribadi 

seseorang muncul setelah mendapatkan aksi yang biasa disebut aksi-reaksi. Aktivitas 

pada cerita petualangan menumbuhkan reaksi pada diri siswa berupa karakter. Dengan 

pembinaan guru dan kebiasaan siswa maka pengembangan jiwa dan mengelola diri 

maka siswa akan menginternalisasi karakter yang ada di cerita petualangan. 

Contoh pada buku cerita petualangan berjudul goa ajaib dan danau kehidupan 

yang terdapat pada pengembangan tesis saya yang berjudul pengembangan modul 

membaca intensif materi cerita petualangan berbasis saintifik, dalam materi ajar cerita 
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petualangan goa ajaib memunculkan karakter untuk selalu bersyukur, tolong menolong, 

tidak serakah, cinta lingkungan, dan saling menyanyangi. Sedangkan cerita petualangan 

danau kehidupan memunculkan karakter kesabaran, jujur, tolong menolong, kasih 

sayang, cinta sosial, cinta lingkungan, kerja sama dan persahabatan. Karakter yang 

muncul ini lah yang harus ditanamkan kepada siswa. Akan lebih baik lagi jika guru 

menambahkan karakter yang ingin dicapai. 

Penelitian dari tesis pascasarjana Universitas Negeri Malang tahun 2013 oleh 

Innany Mukhlisina tentang membaca pemahaman materi cerita petualangan, salah satu 

judul ceritanya “Berpetualang ke Pulau Samba”, karakter yang muncul adalah tepat 

waktu, cinta lingkungan, saling menyayangi, rasa ingin tahu dan kerja sama. Semestinya 

karakter yang muncul untuk cerita anak khususnya cerita petualangan adalah karakter 

yang disebutkan di atas. Bukan karakter buruk, walaupun maksud tujuannya untuk 

memberi tahu bahwa sikap buruk tersebut tidak benar. Akan lebih baik, jika tokoh jahat 

atau tidak mendidik tidak terlalu mencolok. Dan yang paling penting adalah kesesuaian 

cerita dengan kurikulum karena isi kurikulum merupakan materi minimal yang sangat 

perlu diajarkan kepada siswa. 

Pembelajaran Cerita Petualangan Berbasis Pendidikan Karakter 

Cerita petualangan merupakan salah satu dari cerita anak. Cerita anak yang 

banyak diperjualbelikan biasanya cerita anak yang dibuat oleh orang dewasa 

diperuntukkan bagi anak-anak. Contohnya untuk cerita petualangan, banyak yang 

beredar cerita petualangan anak dengan hewan sebagai teman mereka. Dan buku 

pelajaran yang ada di sekolah, masih kurang dalam mengembangkan cerita anak 

terutama cerita petualangan. Akan lebih baik lagi jika guru sendiri yang 

mengembangkan dan membuat sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. 

Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa guru dapat mengendalikan kognitif siswa. 

Dikarenakan guru lebih memahami karakteristik siswanya. Pemahaman karakteristik 

siswa ini lah yang dapat membantu guru dalam pemilihan materi ajar dan karakter 

seperti apa yang diinginkan oleh guru.  

Ada beberapa contoh model pembelajaran berbasis pendidikan karakter yang 

dilaksanakan di Barat. Samani (139: 2014) menyatakan bahwa sesuai yang dinyatakan 

oleh Elkind and Sweet (2004) praktik persekolahan di Amerika Serikat pendidikan 

karakter dilaksanakan dengan pendekatan holistik (holistic approach). Berikut beberapa 

gambaran bagaimana penerapan model holistik dalam pendidikan karakter tersebut. 

1. Segala sesuatu yang ada di sekolah terorganisasi di seputar hubungan antarsiswa dan 

antara siswa dan guru beserta staf dan komunitas di sekitarnya. 

2. Sekolah merupakan komunitas yang peduli (caring community) di mana terdapat 

ikatan yang kuat dan menghubungkan siswa dengan guru, staf, dan sekolah. 

3. Pembelajaran sosial dan pembelajaran emosi juga dikembangkan sebagaimana 

pembelajaran tematik. 

4. Kooperasi dan kolaborasi antar siswa lebih ditekankan pengembangannya daripada 

kompetensinya. 

5. Nilai-nilai seperti fainess, saling menghormati, dan kejujuran adalah bagian dari 

pembelajaran setiap hari, baik di dalam maupun di luar kelas. 

6. Para siswa diberi keleluasaan untuk mempraktikkan perilaku moral melalui kegiatan 

pembelajaran untuk melayani (service learning). 

7. Disiplin kelas dan pengelolaan kelas dipusatkan pada pemecahana masalah daripada 

dipusatkan pada penghargaan dan hukuman. 
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8. Model lama berupa pendekatan berbasis guru yang otoriter tidak pernah lagi 

diterapkan di ruang kelas, tetapi lebih dikembangkan suasana kelas yang demokratis 

di mana para guru dan siswa melaksanakan semacam pertemuan kelas untuk 

membangun kebersamaan, menegakkan norma-norma yang disepakati bersama, serta 

memecahkan persoalan bersama-sama. 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Amerika Serikat dapat menjadi 

referensi bagi proses pembelajaran di Sekolah Dasar di Indonesia. Maka dari itu dapat 

disimupulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran yang baru dan 

melibatkan siswa maka karakter akan sering muncul pada kegiatan pembelajaran. 

Pemilihan cerita petualangan juga harus diperhatikan bagi guru dan orang tua. 

Jangan sampai memilih cerita petualangan malah yang muncul lebih banyak karakter 

yang buruk daripada karakter yang baik. Di Indonesia, banyak sekali cerita yang 

dikemas ulang sehingga layak dan tepat untuk disampaikan kepada anak-anak. 

Contohnya saja yang fenomenal hingga menjadi film adalah cerita petualangan Sherina. 

Tokoh Sherina adalah tokoh bagi anak-anak. Namun sayangnya terdapat adegan 

penculikan pada cerita tersebut dan cerita sedikit bumbu percintaan. Untuk anak sekolah 

dasar, belum cukup umur untuk mengerti yang namanya sebuah percintaan. Unsur-

unsur inilah yang menjadi buruk dalam cerita petualangan sherina. 

Anak-anak sangat menyukai cerita petualangan sherina dan menjadikannya idola. 

Apalagi sering di tayangkan di televisi dan anak-anak selalu menontonnya berkali-kali. 

Sayangnya, tidak semua orang sadar pentingnya memilih dan memilah sehingga unsur 

buruk yang ada di dalam konten ceritanya masih tetap melekat dan masuk ke dalam jiwa 

anak. Kalau sudah begini, bagaimana jika nantinya sang anak meniru sikap dan gaya 

sherina karena karakter percintaan yanga ada dalam kisahnya sudah menular kepada 

mereka. Fatalnya, pada jaman sekarang anak-anak menjadi suka dan terbiasa untuk 

melakukan perbuatan seperti yang dilakukan sherina. 

Dampak buruk dari salahnya pemberian materi ajar di sekolah ataupun tontonan 

di rumah tanpa menyaring atau memilih cerita yang akan diberikan ke anak akan 

membuat kurang maksimalnya penanaman karakter baik sesuai dengan tujuan awal 

pendidikan karakter. Juhana (2013) menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan orang tua atau guru pada saat hendak membacakan cerita kepada anak. 

Pertama, kita harus tahu dari mana sumber cerita itu berasal. Sumber cerita berkaitan 

dengan asal muasal cerita itu. Cerita yang berasal dari negara dengan kultur yang 

berbeda akan membuat kemasan cerita yang berbeda pula. Kemasan di sini bisa 

berkaitan dengan cara penyajian, visualisasi gambar (picture book) termasuk konten 

atau isi cerita yang terkadang tidak tepat dan perlu ada pengemasan ulang jika akan 

dibacakan kepada anak-anak usia dini. Kedua, kita hrus tahu unsur-unsur di dalam isi 

cerita yang akan dibacakan. Unsur ideologi juga patut untuk dianalisis kembali. Setiap 

orang, setiap penulis, bahkan siapa pun di dunia ini memiliki pengalaman dan latar 

belakang budaya yang berbeda-beda. Apalagi jika orang itu berbeda negara, tentu 

memiliki cara pandang dan paradigma berpikir yang berbeda pula. Berbagai perbedaan 

ini akan memengaruhi karya-karya yang dihasilkan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi guru akan lebih baik jika 

membuat sendiri cerita petualangannya dan bagi orang tua untuk lebih memperhatikan 

buku cerita yang diberikan kepada anak. Karena orang tua juga harus menyesuaikan 

dengan tingkat kemampuan berpikir dan psikologis anak. Kesesuaian psikologis dan 

moral siswa dimaksudkan agar cerita yang dipilih menarik perhatian atau minat siswa 

dan dapat mengembangkan nilai-nilai tertentu, baik nilai yang bersifat personal maupun 
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kependidikan. Sehingga pendidikan karakter yang kita bangun bersama akan 

menghasilkan hasil yang maksimal. 

PENUTUP 

Cerita petualangan adalah kisah-kisah anak yang menceritakan tentang 

pengalaman atau petualangan yang menyenangkan dan mengasyikkan. Melalui cerita 

petualangan siswa dapat belajar dan memahami bagaimana perjuangan, kerjasama, kerja 

keras dan susah senang berpetualang baik tentang berperilaku tolong menolong maupun 

memecahkan suatu masalah.  

Pendidikan karakter adalah suatu proses pendidikan yang ditanamkan oleh guru 

melalui proses kegiatan belajar mengajar dan segala kegiatan yang berlangsung di 

sekolah. Dan dengan dibantu oleh orang tua dalam menanamkan pendidikan karakter 

dasar di rumah. Seperti sopan santun, menyapa dan salim dengan guru, berangkat ke 

sekolah tepat waktu, dan lain sebagainya. 

Pembelajaran cerita petualangan berbasis pendidikan karakter bertujuan untuk 

memunculkan karakter peduli sosial, cinta lingkungan, kerjasama, kesabaran, jujur dan 

saling berbagi dengan teman. Pengintegrasian antara materi ajar dan karakter yang 

disisipkan oleh guru pada lembar kerja mandiri siswa akan membantu siswa dalam 

membiasakan perilaku baik. 
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Abstrak 
Proses pembelajaran adalah salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, 

perlu ada upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran 

yang sekaligus berdampak pada meningkatnya aktivitas pembelajaran. Strategi dan 

model pembelajaran merupakan beberapa komponen dari sekian banyak komponen 

pembelajaran yang harus ada dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Dan salah 

satu mata pelajaran yang bisa cocok dengan model pembelajaran GI adalah mata 

pelajaran IPS dengan topik penyimpangan social. Investigasi kelompok merupakan 

model pembelajaran kooperatif yang kompleks karena siswa dilibatkan dalam 

perencanaan, baik dalam topik yang dipelajari maupun proses pembelajarannya. Hal 

yang membedakan model pembelajaran kooperatif GI dengan model pembelajaran lain 

adalah di fokus utamanya, yaitu siswa melakukan penyelidikan permasalahan atau 

topik khusus sehingga siswa dapat berinteraksi langsung dengan berbagai macam 

sumber belajar dan menghubungkannya dengan dunia nyata.  

Kata kunci: pembelajaran kooperatif, group investigation, IPS 

Pembelajaran merupakan istilah baru yang digunakan untuk menunjukkan 

kegiatan guru dan siswa. Sebelumnya digunakan istilah proses belajar-mengajar atau 

pengajaran yang merupakan terjemahan dari kata “ instruction” . Pembelajaran 

merupakan proses penting untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang dilaksanakan 

dalam proses pendidikan. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dan siswa yaitu mengajar dan belajar.   

Pembelajaran IPS tidak lepas dari peran seorang guru untuk mengarahkan 

pembelajaran yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Menurut Chon Min, dkk 

(2012:280) guru diharapkan harus dapat menciptakan pembelajaran bermakna bagi 

siswa melalui kegiatan belajar yang menghubungkan pengalaman kehidupan nyata 

siswa. Pada pembelajaran di kelas ternyata tingkat aktivitas belajar anak masih rendah, 

ada beberapa gejala yang tampak diantaranya : 1) situasi di kelas tampak kurang hidup 

waktu pelajaran berlangsung, 2) siswa bergantian keluar kelas dengan alasan tertentu, 

dan 3) siswa kurang berani bertanya dan menjawab pertanyaan. Gejala tersebut 

disebabkan siswa belum maksimal memahami model pembelajaran yang diterapkan 

guru. Model group investigation adalah sebuah model pembelajaran kooperatif yang 

mana siswa bekerja dalam suatu kelompok kecil untuk meneliti (menginvestigasi) 

sebuah topik pembelajaran (Kagan & Kagan, 2009).  

Sesuai pengertian belajar dalam konteks group investigation dimaknai sebagai 

proses aktif dalam membangun pengetahuan atau membangun makna (meaningful 

learning). Dalam proses siswa yang sedang belajar, akan terlibat dalam proses sosial. 

Proses membangun makna dilakukan secara  terus-menerus (sepanjang hayat). Makna 

belajar tersebut didasari oleh pandangan tentang kontruktivisme. Peserta didik dalam 

belajar tidak sekedar meniru dan aktif menyeleksi, menyaring, memberi arti dan 

menguji kebenaran atau informasi yang diterimanya. Investigation merupakan 

pendekatan berbasis masalah yang merupakan pembelajaran kelompok yang 

mengharuskan siswa menggunakan kemampuan berpikir lebih aktif, memiliki 
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ketrampilan berkomunikasi dengan baik, dapat bekerjasama dalam kelompok, group 

investigation banyak diadopsi oleh berbagai bidang pengetahuan, baik humaniora 

maupun saintifik, group investigation menekankan pada heterogenitas dan kerjasama 

antar siswa (Kagan & kagan, 2009). Drogu (2007:16) menyatakan guru dalam 

membelajarkan siswa sebaiknya menggunakan pendekatan pemecahan masalah, karena 

hasil yang dicapai lebih baik dari pada kelas konvensional. Peran guru dalam 

pelaksanaan model group investigation dalam pembelajaran adalah guru bertindak 

sebagai fasilitator dan narasumber, yang membantu tiap kesulitan siswa dalam proses 

pembelajaran yang dihadapi dalam interaksi kelompok.  

PEMBAHASAN 

Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang sistematis dengan 

mengelompokkan siswa untuk tujuan menciptakan pembelajaran yang efektif untuk 

mengintegrasikan ketrampilan social yang bermuatan akademis. Esensi dari 

pembelajaran kooperatif adalah tanggung jawab individu sekaligus kelompok sehingga 

dalam diri siswa terbentuk sikap saling ketergantungan yang positif yang pada akhirnya 

pembelajaran tersebut dapat berjalan optimal. Oleh sebab itu, siswa yang ada dalam satu 

kelompok tidak ada yang bersikap acuh tak acuh dengan tugas yang dibebankannya 

karena tanggung jawab kelompok adalah bagian dari tanggung jawab individu 

(menyangkut baik buruk ataupun keberhasilan/kekurangberhasilan atau hasil 

keseluruhan). Di samping itu, ada juga ahli yang mengatakan pembelajaran kooperatif 

adalah kegiatan pembelajaran dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, siswa belajar 

dan bekerja sama untuk sampai kepada pengalaman belajar yang optimal, baik 

pengalaman individu maupun kelompok.  

Perkembangan metode pembelajaran dari waktu ke waktu senantiasa mengalami 

perubahan, tentunya demi perbaikan dan penyempurnaan pembelajaran. Dalam konteks 

belajar, setiap siswa memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menyerap pelajaran 

(Asrori, 2009:220). Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan dikenal berbagai metode 

dan model pembelajaran untuk dapat memenuhi tuntutan perbedaan individu tersebut. 

Salah satu model pembelajaran yang berkembang dan sedang digandrungi adalah 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif bukanlah gagasan baru dalam dunia 

pendidikan. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu alternatif dalam kegiatan 

pembelajaran yang menuntut aktivitas siswa, umumnya dalam bentuk kegiatan 

kelompok. Pembelajaran ini menggunakan kelompok-kelompok kecil sehingga siswa 

saling bekerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa dalam kelompok 

kooperatif belajar berdiskusi, saling membantu dan mengajak satu sama lain untuk 

mengatasi masalah belajar. Pembelajaran kooperatif mengkondisikan siswa untuk saling 

aktif dan saling memberi dukungan dalam kerja kelompok guna menuntaskan materi 

serta permasalahan dalam belajar. 

Cooperative learning menurut Slavin dalam Isjoni (2011:15) mengemukakan 

bahwa sutau model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat 

merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. Dalam kelas kooperatif, para siswa 

diharapkan dapat saling membantu, saling mendiskusikan, dan berargumentasi untuk 

mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam 

pemahaman masing-masing. Cooperative learning lebih dari sekedar belajar kelompok 

karena dalam model pembelajaran ini harus ada struktur dorongan dan tugas yang 
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bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadi interaksi secara terbuka dan 

hubungan-hubungan yang bersifat interdependensi efektif antara anggota kelompok. 

Sistem pengajaran cooperative learning bisa didefinisikan sebagai sistem 

kerja/belajar kelompok yang terstruktur (Lie, 2010:18). Yang termasuk di dalam 

struktur ini menurut Johnson & Johnson dalam (Lie, 2010:31-35) meliputi lima unsur 

pokok yaitu: 

-Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. Untuk 

menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian 

rupa sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar 

orang lain bisa mencapai tujuan mereka. Beberapa siswa yang kurang mampu tidak 

akan merasa minder terhadap rekan-rekan mereka karena mereka juga memberikan 

sumbangan. Sebaliknya, siswa yang lebih pandai juga tidak akan merasa dirugikan 

karena rekannya yang kurang mampu juga telah memberikan bagian sumbangan 

mereka. 

-Tanggung jawab perseorangan 

Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang pertama. Jika tugas dan 

pola penilaian dibuat menurut prosedur pembelajaran cooperative learning, setiap siswa 

akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Kunci keberhasilan 

metode kerja kelompok adalah persiapan guru dalam penyusunan tugasnya. 

-Tatap muka 

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi. 

Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang 

menguntungkan semua anggota. Hasil pemikiran beberapa kepala akan lebih kaya 

daripada hasil pemikiran dari satu kepala saja. Lebih jauh lagi, hasil kerja sama ini jauh 

lebih besar daripada jumlah hasil masing-masing anggota. 

- Komunikasi antar anggota 

Unsur ini juga menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai 

keterampilan berkomunikasi. Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, pengajar 

perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Tidak setiap siswa mempunyai keahlian 

mendengarkan dan berbicara. Keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada 

kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk 

mengutarakan pendapat mereka. 

-Evaluasi proses kelompok 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi 

proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama 

dengan lebih efektif. Waktu evaluasi ini tidak perlu diadakan setiap kali ada kerja 

kelompok, tetapi bisa diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa kali pembelajar 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran cooperative learning. 

Slavin (2005) mengemukakan tujuan yang paling penting dari model 

pembelajaran kooperatif adalah “untuk memberikan para siswa pengetahuan, konsep, 

kemampuan, dan pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa menjadi anggota 

masyarakat yang bahagia dan memberikan kontribusi”. 

Dalam pembelajaran kooperatif ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang 

berfungsi sebagai jembatan penghubung kearah pemahaman yang lebih tinggi,dengan 

catatan siswa sendiri. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan pada siswa, tetapi 

juga harus membangun pengetahuan dalam pikirannya. Siswa mempunyai kesempatan 

untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan ide-ide mereka, ini 
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merupakan kesempatan bagi siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka 

sendiri.  

Dalam penjelasan lebih lanjut, Arends (2008:5) mengatakan bahwa siswa dalam 

situasi pembelajaran kooperatif didorong atau dituntut untuk mengerjakan tugas yang 

sama secara bersama-sama,dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk 

menyelesaikan tugas. Di samping itu, dalam pembelajaran kooperatif dua individu atau 

lebih saling bergantung untuk mendapatkan reward yang akan mereka bagi, bila mereka 

sukses sebagai kelompok. Artinya, keberhasilan kelompok didasarkan pada penampilan 

individu sebagai anggota kelompok dalam menciptakan hubungan antar personal yang 

saling mendukung, saling membantu, dan saling peduli. Menurut Arends (2008:5) 

pembelajaran kooperatif dapat ditandai dengan fitur-fitur: (1) siswa bekerja dalam tim 

untuk mencapai tujuan belajar, (2) tim-tim terdiri atas siswa-siswa yang berprestasi 

tinggi, sedang, dan rendah, (3) bilamana mungkin, tim-tim itu terdiri atas campuran ras, 

budaya, dan gender, (4) sistem rewardnya berorientasi kelompok maupun individu.  

Isjoni (2011:21) mengatakan tujuan utama dalam penerapan model cooperative 

learning adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-

temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada 

orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka 

secara berkelompok. Sementara Rusman (2012:205) mengatakan pembelajaran 

kooperatif mewadahi bagaimana siswa dapat bekerja sama dalam kelompok, tujuan 

kelompok adalah tujuan bersama. Situasi kooperatif merupakan bagian dari siswa untuk 

mencapai tujuan kelompok, siswa harus merasakan bahwa mereka akan mencapai 

tujuan, maka siswa lain dalam kelompoknya memiliki kebersamaan, artinya tiap 

anggota kelompok bersikap kooperatf dengan sesame anggota kelompoknya. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang banyak 

digunakan dan menjadi perhatian serta dianjurkan oleh para ahli pendidikan. Hal ini 

dikarenakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Slavin (2005) dinyatakan 

bahwa : (1) penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan sikap 

toleransi, dan menghargai pendapat orang lain, (2) pembelajaran kooperatif dapat 

memenuhi kebutuhan siswa dalam berfikir kritis, memecahkan masalah dan 

mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman. Dengan alasan tersebut, strategi 

pembelajaran kooperatif diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

Model pembelajaran kooperatif GI dikembangkan oleh Shlomo Sharan dan Yael 

Sharan di Universitas Tel Aviv, Israel (Rusman, 2012:220). Menurut Slavin (2011:214) 

Group investigation memiliki akar filosofis, etis, psikologi penulisan sejak awal tahun 

abad ini. Yang paling terkenal di antara tokoh-tokoh terkemuka dari orientasi 

pendidikan ini adalah John Dewey. Pandangan Dewey terhadap kooperatif di dalam 

kelas sebagai sebuah prasyarat untuk bisa menghadapi berbagai masalah kehidupan 

yang kompleks dalam masyarakat demokrasi. Kelas adalah sebuah tempat kreatifitas 

kooperatif di mana guru dan murid membangun proses pembelajaran yang didasarkan 

pada perencanaan mutual dari berbagai pengalaman, kapasitas dan partisipan aktif 

dalam segala aspek kehidupan sekolah, membuat keputusan yang menentukan tujuan 

terhadap apa yang mereka kerjakan. Kelompok dijadikan sebagai sarana social dalam 

proses ini. Rencana kelompok adalah satu metode untuk mendorong keterlibatan 

maksimal para siswa. Secara umum perencanaan pengorganisasian kelas dengan 

menggunakan teknik kooperatif GI adalah kelompok dibentuk oleh siswa itu sendiri 
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dengan beranggotakan 2-5 orang, tiap kelompok bebas memilih subtopic dari 

keseluruhan unit materi (pokok bahasan) yang akan diajarkan, dan kemudian membuat 

atau menghasilkan laporan kelompok.  

Lebih lanjut, Slavin (2005:215) menjelaskan bahwa Group Investigation harus 

ditopang oleh lingkungan pendidikan yang mendukung dialog interpersonal dimana 

dimensi sosial dalam pembelajaran di dalam kelas mendapat perhatian yang serius. 

Kemampuan siswa melakukan hubungan sosial secara positif dengan teman serta 

lingkungan sosialnya menjadi syarat sekaligus tantangan dalam menerapkan group 

investigation. Komunikasi dan interaksi kooperatif antara siswa akan mencapai hasil 

yang terbaik apabila dilakukan dalam kelompok kecil di mana pertukaran intelektual 

serta sikap-sikap yang mendukung kerja sama di antara siswa dapat bertahan lama. 

Dalam metode GI, siswa diberi kontrol dan pilihan penuh untuk merencanakan apa yang 

ingin dipelajari dan diinvestigasi.  

Sebuah metode investigasi-kooperatif dari pembelajaran dikelas diperoleh dari 

premis bahwa baik domain social maupun intelektual proses pembelajaran sekolah 

melibatkan nilai-nilai yang didukungnya. Group investigation tidak akan dapat 

diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan yang tidak mendukung dialog 

interpersonal atau yang tidak memperhatikan dimensi rasa social dari pembelajaran di 

dalam kelas. Komunikasi dan interaksi kooperatif di antara sesama teman sekelas akan 

mencapai hasil terbaik apabila dilakukan dalam kelompok kecil, di mana pertukaran di 

antara teman sekelas dan sikap-sikap kooperatif bisa terus bertahan. Aspek rasa social 

dari kelompok, pertukaran intelektualnya, dan maksud dari subjek yang berkaitan 

dengannya dapat bertindak sebagai sumber-sumber penting maksud tersebut bagi usaha 

para siswa untuk belajar. 

Menurut Sumarmi (2012:123) Group investigation adalah penyelidikan yang 

dilakukan secara berkelompok, yakni siswa secara berkelompok melakukan 

penyelidikan dengan aktif sehingga memungkinkan menemukan prinsip. Model GI 

merupakan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kelompok kecil, siswa 

menggunakan inkuiri kooperatif (perencanaan dan diskusi kelompok) kemudian 

mempresentasikan penemuan mereka di kelas. Model ini memberikan pengalaman 

belajar yang menyenangkan, menekankan pengalaman belajar di lapangan secara aktif 

dan kooperatif. Pada akhirnya, siswa akan lebih termotivasi untuk menemukan masalah 

dan pemecahannya sendiri.  

Slavin (2005:217) mengatakan pembelajaran kooperatif tipe GI sangat cocok 

untuk kegiatan studi proyek terintegrasi yang berhubungan dengan penguasaan, analisis 

dan sistesis informasi yang berkaitan dengan upaya memecahkan sebuah masalah. 

Karena itu, tugas akademik kelompok siswa hendaknya memberikan kesempatan 

kepada semua anggota kelompok untuk berkontribusi aktif. Guru dapat merancang 

sebuah topik yang cakupannya luas yang selanjutnya siswa menjabarkan topik tersebut 

dalam beberapa subtopik. Subtopik-subtopik tersebut kemudian menjadi proyek siswa 

berupa investigasi secara kooperatif dalam kelompok-kelompok belajar. 

Kegiatan investigasi tentu harus didahului perencanaan yang baik. Di sini siswa 

dituntut untuk terlibat dalam merencanakan berbagai dimensi dan tuntutan dari proyek 

kelompoknya. Secara bersama-sama anggota kelompok menentukan apa yang ingin 

mereka investigasikan berkaitan dengan upaya mereka menyelesaikan masalah 

(subtopik), sumber apa yang dibutuhkan, siapa akan melakukan apa dan bagaimana 

mereka akan melaporkan dan mempresentasikan hasil proyek mereka dihadapan teman-
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teman sekelasnya. Pembagian tugas di dalam kelompok sangat penting untuk 

mendorong partisipasi semua anggota kelompok.  

Kemampuan merencanakan secara kooperatif sangat penting dan menentukan 

proses selanjutnya serta hasil akhir proyek kelompok. Tidak semua kelompok 

mempunyai kemampuan merencakan dengan baik. Di sini peranan guru sangat di 

butuhkan. Guru memfasilitasi, membimbing siswa untuk belajar merencanakan proyek 

kelompoknya dengan baik. Selain itu, guru menjadi model bagi siswanya dalam 

kemampuan komunikasi dan sosial. Cara guru dalam mendengarkan, menyatakan 

pendapat, memberikan reaksi yang tidak menghakimi, mendorong partisipasi siswa 

dapat menjadi model bagi siswa dalam interaksi mereka dalam menyelesaikan proyek 

kelompoknya (Slavin, 2005:217).  

Kagan dan  Kagan  (2009) menyebutkan empat prinsip dasar group investigation 

adalah sebagai berikut : (1) Investigasi ; kelas menjadi “komunikasi ingin tahu“ dimana 

setiap siswa menjadi investigator atas masalah yang hendak dipecahkan ; (2) Interaksi; 

siswa berinteraksi dalam kelompok kecil sepanjang langkah-langkah atau tahap-tahap 

investigasi;(3) Interpertasi; para siswa menginterpertasi penemuan dari informasi-

informasi yang mereka peroleh dari berbagai sumber ; (4) Motivasi intrinsik; para siswa 

termotivasi secara intrinsik dengan berperan aktif dalam tugas dan rasa ingin tahu yang 

alami pada pokok pelajaran. 

Langkah –langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation  

Slavin (2005:218-220) mengemukakan bahwa implementasi GI dalam 

pembelajaran terjadi dalam enam tahap. Tahap –tahap tersebut adalah sebagai berikut:  

Tahap pertama : Mengidentifikasikan topik dan  mengatur murid ke dalam  kelompok 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:(1) para siswa meneliti beberapa sumber, 

mengusulkan sejumlah  topik, dan mengkategorikan  saran-saran; (2) para siswa 

bergabung dalam  kelompoknya untuk mempelajari topik yang telah mereka pilih; (3) 

Komposisi kelompok didasarkan  pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen; 

(4) Guru membantu siswa dalam pengumpulan informasi dan memfasilitasi pengaturan. 

Tahap kedua :Merencanakan tugas yang akan dipelajari  

Para siswa merencanakan bersama mengenai apa yang akan dipelajari, bagaimana 

mempelajarinya, membuat pembagian tugas di antara anggota, menentukan tujuan 

investigasi atas topik tersebut. 

Tahap ketiga : Melaksanakan  investigasi 

Pada tahap ini, siswa melakukan investigasi dengan mengumpulkan informasi, 

menganalisis data dan membuat kesimpulan. Setiap anggota kelompok berkontribusi 

untuk usaha-usaha yang dilakukan kelompoknya. Dalam prose itu, siswa saling bertukar 

pendapat, berdiskusi, mengklarifikasi serta mensintesis semua gagasan.  

Tahap keempat : Menyiapkan laporan akhir 

Pada tahap ini, anggota-anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial dari 

investigasi yang telah dibuat kelompoknya. Selanjutnya, siswa merencanakan apa yang 

akan dilaporkan dan bagaimana cara mempresentasikan laporan tersebut. Untuk itu, 

setiap kelompok mengutus salah satu anggotanya untuk membentuk sebuah panitia 

acara yang akan mengkoordinasikan rencana presentasi semua kelompok. 

Tahap kelima : Mempresentasikan laporan akhir 

Setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. Semua siswa diharapkan terlibat secara aktif dengan mendengarkan 

presentasi, mencatat hal-hal yang dianggap penting, mengajukan pertanyaan serta 

membuat penilaian atau evaluasi. Hal yang dievaluasi adalah kejelasan dan penampilan 
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presentasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh seluruh anggota 

kelas.  

Tahap keenam : Evaluasi  

Para siswa saling memberikan umpan balik mengenai topic tersebut, mengenai 

tugas yang telah mereka kerjakan serta keefektifan pengalaman belajar mereka. Guru 

dan murid berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran siswa. Dan penilaian atas 

pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran paling tinggi. 

Pembelajaran IPS 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. 

IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. 

Artinya, mata pelajaran IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial.  

Akbar dan Sriwiyana (2011:75) berpendapat “IPS secara terminologi diambil dari 

istilah social studies yang telah berkembang di Amerika Serikat dan Inggris. IPS 

merupakan perwujudan dari pendekatan interdisipliner dari beberapa konsep ilmu-ilmu 

sosial yang dipadukan dan disederhanakan untuk tujuan pengajaran di sekolah”. 

Sedangkan Soemantri dalam Sapriya (2012:11) mengungkapkan pengertian pendidikan 

IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar 

manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan.  

Tujuan pendidikan IPS seperti yang dijelaskan Akbar dan Sriwiyana (2011:76) 

adalah “Untuk menjadikan manusia yang dalam kehidupannya baik. Pendidikan IPS 

tidak hanya mementingkan aspek kognisi, tetapi juga afeksi, konasi, dan psikomotor. 

Manusia yang dalam kehidupannya baik tentunya digambarkan dengan manusia yang 

dapat menempatkan diri di tengah lingkungan sosial dan lingkungan alamnya, dapat 

memenuhi kebutuhannya tanpa merusak lingkungan hidupnya dan tidak merugikan 

orang lain, ia sangat menghargai nilai-nilai ekonomi, agama, politik, budaya, sosial, 

sejarah dimana nilai-nilai itu akan mengendalikan ucapan, sikap hidup, dan perilaku 

hidupnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang dihuninya”. 

Melalui model pembelajaran tipe group investigation dikaitkan dengan mata 

pelajaran IPS pada materi/topik penyimpangan sosial, dalam lingkungan masyarakat 

sering terjadi penyimpangan yang lebih banyak melibatkan anak-anak yang masih 

bersekolah. Dari kejadian tersebut guru bisa menghubungkan situasi yang terjadi di 

lingkungan sekitar dengan materi tersebut karena kebanyakan dari siswa sudah melihat 

kejadian tersebut dalam dunia nyata mereka.  

Menurut Sumaatmadja (2007:1.10) menjelaskan tujuan pendidikan IPS adalah 

“membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta bagi 

masyarakat dan negara”. 

Berdasarkan UU Sisdiknas 2003, tujuan pendidikan IPS tidak dapat lepas dari 

tujuan pendidikan nasional, yaitu “membentuk manusia pembangunan yang ber-

Pancasila, membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan 

dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat 

menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan 

kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya, dan 

mencintai sesama manusia sesuai ketentuan yang termaksud dalam UUD 1945”. 
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Karakteristik yang membedakan mata pembelajaran IPS dengan ilmu lain adalah 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu 

sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. 

Rumusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) berdasarkan realitas dan fenomena sosial 

melalui pendekatan interdisipliner. Sedangkan ilmu lain bersifat monolitik.  

Model pembelajaran tipe group investigation dikaitkan dengan mata pelajaran IPS 

pada materi/topik penyimpangan sosial, dalam lingkungan masyarakat sering terjadi 

penyimpangan yang lebih banyak terjadi pada anak-anak yang masih bersekolah. Dari 

kejadian tersebut guru bisa menghubungkan situasi yang terjadi di lingkungan sekitar 

dengan materi tersebut karena kebanyakan dari siswa sudah melihat kejadian tersebut 

dalam dunia nyata mereka.  

PENUTUP 

Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka. Contohnya mata pelajaran IPS pada materi/topik 

penyimpangan sosial, dalam lingkungan masyarakat sering terjadi penyimpangan yang 

lebih banyak melibatkan anak-anak yang masih bersekolah. Dari kejadian tersebut guru 

bisa menghubungkan situasi yang terjadi di lingkungan sekitar dengan materi tersebut 

karena kebanyakan dari siswa sudah melihat kejadian tersebut dalam dunia nyata 

mereka.  

Dengan model pembelajaran ini, aktivitas belajar siswa meningkat dan hasil 

pembelajarannya diharapkan lebih bermakna. Dengan demikian, siswa lebih terlatih 

untuk menggunakan ketrampilan pengetahuannya sehingga pengetahuan dan 

pengalaman belajar siswa tertanam untuk jangka waktu yang lama. 
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Abstrak 
Kualitas pembelajaran di sekolah dewasa ini masih rendah, hal ini disebabkan oleh 

masih banyak pendidik yang nyaman menerapkan pembelajaran yang masih bersifat 

tradisional. Untuk itu diperlukan paradigma baru oleh seorang guru dalam proses 

pembelajaran, dari yang semula pembelajaran berpusat pada guru menuju 

pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa. Satu inovasi yang menarik 

mengiringi perubahan paradigma tersebut adalah ditemukan dan diterapkannya 

model-model pembelajaran kooperatif yang menekankan kerjasama dalam 

kelompok sehingga mampu menyelesaiakan permasalahan yang di berikan oleh guru 

dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian proses 

pembelajaran akan lebih variatif, inovatif dan konstruktif dalam merekonstruksi 

wawasan pengetahuan dan implementasinya sehingga dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. 
 

Kata kunci: model pembelajaran kooperatif, inovatif, kurikulum 2013 

  

Pada umumnya penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia lebih mengarah 

pada model pembelajaran yang dilakukan secara massal dan klasikal, sehingga tidak 

dapat mengakomodasi kebutuhan siswa secara individual diluar kelompok, yang hanya 

berorientasi pada kuantitas agar mampu melayani siswa sebanyak-banyaknya. 

Akibatnya hasil pembelajaran  menjadi rendah hal ini sesuai dengan pendapat Trianto 

(2009:1) mengatakan bahwa rendahnya daya serap peserta didik dewasa ini, menjadi 

salah satu masalah pokok dalam  pembelajaran di sekolah. Hal ini tentu dari hasil 

pembelajaran  yang masih bersifat tradisional. Pendidikan hendaknya mampu 

mengembangkan potensi diri siswa baik potensi kecerdasan serta bakat yang dimiliki 

secara optimal sehingga menjadi suatu prestasi yang punya nilai jual (Shoimin, 

2014:15). 

Pembangunan sumber daya manusia bagian dari tujuan pendidikan nasional yang 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan 

pembangunan nasional. Oleh karenanya, yang menjadi syarat utamanya adalah 

peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang harus benar-benar diperhatikan 

serta dirancang sedemikian rupa yang diimbangi dengan lajunya perkembangan dunia 

ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga selaras dengan tujuan pembangunan nasional 

yang ingin dicapai. 

Untuk mencapai itu semua, diperlukan paradigma baru oleh seorang guru dalam 

proses pembelajaran, dari yang semula pembelajaran berpusat pada guru menuju 

pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa. Perubahan tersebut dimulai dari 

segi kurikulum, model pembelajaran, ataupun cara mengajar. Diperlukan paradigma 

revolusioner yang mampu menjadikan proses pendidikan sebagai pencetak sumber daya 

manusia yang berkualitas. Dalam perubahan kurikulum, cara mengajar harus mampu 

memengaruhi perkembangan pendidikan karena pendidikan merupakan tolak ukur 

pembelajaran dalam lingkup sekolah. 
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Berlakunya Kurikulum 2013 yang merupakan penyempurnaan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) menuntut perubahan paradigma dalam pendidikan dan 

pembelajaran, khususnya pada jenis dan jenjang pendidikan formal (persekolahan). 

Perubahan tersebut membawa konsuekwensi para guru yang bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan pembelajaran disekolah untuk mengikuti dan menyesuaikan perubahan 

tersebut. Salah satu perubahan paradigma pembelajaran tersebut adalah orientasi 

pembelajaran yang beralih berpusat pada siswa (student centerd) yang semula berpusat 

pada guru (teacher centered), metodologi berganti ke partisipatori, yang semula lebih 

didominasi ekspositori dan pendekatan berubah menjadi kontekstual yang semula lebih 

banyak bersifat tekstual. Semua perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki 

mutu pendidikan, baik dari segi proses maupun hasil pendidikan (Komarudin dalam 

Trianto, 2007:2). 

Satu hal lagi bahwa Kurikulum 2013 sebagai hasil pembaharuam  Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tersebut juga menghendaki, bahwa pembelajaran 

yang bersifat verbalisme menjadi keterampilan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk itu, guru 

harus pandai dalam menentukan suatu model pembelajaran yang sesuai yang dapat 

menciptakan situasi dan kondisi kelas yang kondusif agar proses pembelajaran 

berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Satu inovasi yang menarik 

mengiringi perubahan paradigma tersebut adalah ditemukan dan diterapkannya model-

model pembelajaran inovatif dan konstruktif atau lebih tepat dalam mengembangkan 

dan menggali pengetahuan siswa secara konkret dan mandiri. Inovasi ini bermula dan 

diadopsi dari metode kerja para ilmuwan dalam menemukan suatu pengetahuan baru. 

Berdasarkan alasan tersebut, maka sangatlah penting bagi para guru memahami 

karakteristik materi, siswa dan metodologi pembelajaran dalam proses pembelajaran 

terutama berkaitan pemilihan terhadap model-model pembelajaran modern. Dengan 

demikian proses pembelajaran akan lebih variatif, inovatif dan konstruktif dalam 

merekonstruksi wawasan pengetahuan dan implementasinya sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

PEMBAHASAN 

Makna inovasi pembelajaran bagi guru 

Inovasi menurut Sanjaya (2008:293) diartikan sebagai sesuatu yang baru untuk 

menjawab atau memecahkan suatu permasalahan dalam situasi sosial tertentu. 

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa inovasi adalah 

pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaharuan, penemuan baru yang 

berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya  baik berupa gagasan, 

kejadian, metode, atau alat (Depdikbud, 1989:353). Penemuan hal yang baru yang 

diciptakan oleh manusia sehingga bermanfaat bagi kehidupannya sering digunakan 

untuk menyatakan inovasi. Inovasi merupakan perubahan yang dimaknai sebagai hal 

yang baru hasil invention/discovery yang digunakan untuk memecahkan masalah atau 

mencapai tujuan tertentu (Shoimin, 2013:19). Discovery merupakan penemuan terhadap 

sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tetapi belum di ketahui orang. Sementara invention 

merupakan penemuan yang belum pernah ada yang benar-benar hasil karya manusia. 

Belajar merupakan suatu proses perubahan prilaku berdasarkan pengalaman 

tertentu. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang memiliki peran sangat dominan 

untuk mewujudkan kualitas pendidikan.Peran guru dan siswa sangat berpengaruh dalam 

pembelajaran itu sendiri. Inovasi pembelajaran merupakan upaya penemuan atau 

pembaharuan dalam system pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan 
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kualitas pendidikan yang lebih baik agar lebih efektif dan efisiensi (Shoimin, 2013:20). 

Sebagai seorang guru yang setiap hari berinteraksi dengan muridnya dapat melakukan 

inovasi dalam pembelajaran. Guru yang memiliki kemauan dalam menggali metode 

dalam pembelajaran akan menciptakan model-model baru sehingga siswa tidak 

mengalami kebosanan serta dapat menggali pengetahuan dan pengalaman secara 

maksimal. Selain itu,  guru juga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara 

maksimal. 

Berbagai macam model-model pembelajaran inovatif yang bernaung di bawah 

teori konstruktivistik antara lain: 

Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran saintifik, Pembelajaran berbasis masalah, dan 

lain-lain. Akan tetapi pembahasan lebih difocuskan kepada model pembelajaran 

Kooperatif. 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran kelompok kecil yang 

terdiri dari 2 - 6 siswa dalam satu kelompok yang menerapkan kerja sama dalam satu 

tim secara kolaboratif yang bersifat heterogen. Dalam pembelajaran kooperatif siswa 

berdiskusi dan saling mambantu serta memberikan motivasi serta saling membantu 

antara satu siswa dengan lainnya dalam rangka pemahaman terhadap isi materi 

pelajaran (Johnson & Johnson, 1991:6). Dalam proses pembelajaran kooperatif siswa 

bekerja sama dengan teman lainnya dalam kelompok, sehingga ada interaksi antar siswa 

dalam menyelesaikan soal/tugas yang di berikan. Ini menuntut siswa mereka belajar 

untuk dirinya sendiri dan membantu teman dalam kelompoknya dalam belajar. 

Tujuan pembelajaran kooperatif meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi 

siswa dengan siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan 

dalam kelompok serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan 

belajar bersama-sama siswa yang berbeda-beda latar belakangnya. Dengan kata lain, 

siswa dapat mengembangkan ketrampilan berhubungan dengan sesama manusia yang 

akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah. 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

Menurut Suprijono (2013:65) ada enam langkah dalam pembelajara kooperatif 

seperti  pada Tabel 1 berikut ini, 
 

Tabel 1. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Langkah Tahap Tingkah laku guru 

1 Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

Mempersiapkan siswa belajar dan Menjelaskan tujuan 

pembelajaran  

2 Menyajikan informasi Menyampaikan informasi secara verbal kepada siswa. 

3 Mengorganisasikan siswa 

kedalam kelompok-

kelompok belajar 

Memberikan penjelasan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan membantu 

kelompok melakukan transisi yang efisien dan efektif. 

4 Membimbing kerja 

kelompok dan belajar 

Membimbing kelompok-kelompok belajar selama siswa 

mengerjakan tugasnya 

5 Mengevaluasi Mengevaluasi pengetahuan siswa mengenai berbagai 

materi pembelajaran atau masing-masing kelompok 

memprsentasikan hasil kerjanya. 

6 Memberikan pengakuan atau 

penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan prestasi 

individu maupun kelompok. 
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Adapun penjelasan rincinya pada setiap tahap adalah sebagai berikut, 

Tahap pertama, maksud pembelajaran koopertatif diklarifikasi oleh guru. Hal ini 

penting aturan dalam pembelajaran, siswa harus memahami dengan jelas prosedurnya. 

Tahap kedua, penyampaian isi akademik melalui informasi. Tahap ketiga, transisi 

pembelajaran dari dan ke kelompok-kelompok belajar, bisa terjadi kekacauan sehingga 

harus diorkestrasi dengan cermat. Tahap keempat, guru perlu mendampingi kelompok-

kelompok belajar, mengingatkan waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan tugas-

tugas yang dikerjakan siswa. Pada tahap ini bantuan yang diberikann guru berupa 

meminta beberapa siswa mengulangi hal yang sudah ditunjukkannya atau petunjuk dan 

pengarahan. Tahap kelima, guru melakukan evaluasi sesuai tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi evaluasi yang konsisten. Tahap keenam, struktur reward yang 

akan diberikan kepada siswa disiapkan guru, variasi struktur reward bersifat 

individualistik, kompetitif, dan kooperatif.  

Jenis Model Pembelajaran Kooperatif 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD di kembangkan oleh Slavin dan 

koleganya di Universitas John Hopkin dan merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang sederhana dan paling baik untuk pemula bagi pendidik. Adapun langkah-langkah 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut Shoimin (2013:187-188) adalah 

sebagai berikut. Pertama, guru menyampaiakan materi pembelajaran atau permasalahan 

kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai baik melalui berbal maupun 

teks. Kedua, guru memberikan kuis/tes kepada setiap siswa secara individual sehingga 

akan diperoleh skor awal. Ketiga, guru membentuk beberapa kelompok, yang terdiri 

dari 5 – 6 siswa setiap kelompok dan pembagian kelompoknya bersifat heterogen.  

Keempat, guru memberikan tugas dari bahan materi pelajaran yang telah dipersiapkan 

untuk didiskusikan, dibahas bersama dalam kelompok untuk mencapai kompetensi 

dasar yang diharapkan. Kelima, guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, 

mengarahkan dan memberikan penegasan pada materi yang telah dipelajari. Keenam, 

guru memberikan tes/ kuis kepada siswa secara individu. Ketujuh, guru memberikan 

penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar 

individual dari skor dasar ke skor berikutnya. 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 
Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di kembangkan dan diujicoba oleh 

Elliot Aronson dan koleganya di Universitas Texas. Model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw adalah model pembelajaran kerja kelompok dimana siswa-siswa yang terdiri dari 

5-6 siswa secara heterogen. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw menurut Trianto (2007:56-57)adalah sebagai berikut. Pertama, guru 

membagi siswa dalam beberapa kelompok, setiap kelompok anggotanya terdiri dari 5-6 

orang. Kedua, materi pelajaran yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab di 

berikan kepada siswa dalam bentuk teks. Ketiga, setiap anggota kelompok bertanggung 

jawab untuk mempelajari yang dibaca sub bab yang ditugaskan oleh guru. Misalnya, 

materi yang akan dipelajari jenis transportasi. Maka salah satu siswa dari satu kelompok 

mempelajari transportasi darat, siswa yang lain dari kelompok satunya mempelajari 

tentang transportasi laut, dan lainnya lagi mempelajari transportasi udara. Keempat, 

anggota dari kelompok lain bertemu dalam kelompok–kelompok ahli setelah 

mempelajari sub bab yang sama untuk berdiskusi berkaitan dengan materi yang telah 

dipelajari. Kelima, setiap anggota kelompok ahli menyampaikan hasil diskusinya 
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setelah kembali kekelompok asalnya. Keenam, guru memberikan tes atau kuis individu 

kepada siswa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pembentukan Kelompok Jigsaw 

 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok 
Model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok pertama kali di 

kembangkan oleh Thelan, dalam perkembangannya model ini diperluas dan dipertajam 

oleh Sharan dari Universitas Tel Aviv (Trianto, 2007:59). 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok 

menurut Rusman (2014:221-222) adalah sebagai berikut. Pertama, siswa 

mengidentifikasi topik dan diorganisasikan kedalam kelompok, anggota kelompok 

terdiri dari 2-6 orang yang memiliki ketertarikan topik yang sama dan heterogen dari 

aspek akademis maupun sosial. Kedua, merencanakan tugas-tugas belajar yaitu siswa 

secara bersama-sama dalam kelompoknya untuk menyiapkan langkah-langkah dalam 

merealisasikan topik yang hendak diinvestigasi. Ketiga, implementasi atau 

melaksanakan investigasi yaitu siswa menerapkan rancangan yang telah dipersiapkan. 

Kegiatan pembelajaran sebaiknya memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

berkontribusi dan mengeksplorasi segala aktivitas dalam membuat kesimpulan hasil 

investigasi. Keempat, menyiapkan laporan akhir yaitu anggota dari tiap kelompok 

membuat intisari dari hasil proyeknya dan merencanakan bagaimana pesan tersebut 

dapat disajikan dengan menarik. Kelima, mempresentasikan laporan akhir, yaitu setiap 

kelompok atau beberapa kelompok menyajikan hasil investigasinya dengan berbagai 

bentuk untuk dipresentasikan dan melibatkan berbagai kelompok secara aktif pada 

seluruh kelas. Keenam, evaluasi yaitu siswa mendapat timbal balik mengenai topik yang 

sama dengan berbagai perspektif, dalam mengevaluasi pembelajaran siswa dan guru 

dapat berkolaborasi secara keseluruhan dalam menilai pengalaman-pengalaman dalam 

pembelajaran. 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) 
Model pembelajaran kooperatif tipe think pair share (TPS)  pertama kali di 

kembangkan oleh Frank Lyman dan kawan-kawannya di Universitas Maryland 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe think pair share (TPS) 

menurut Suprijono (2013:91) adalah sebagai berikut: pertama, tahap think yaitu diawal 

pembelajaran guru mengajukan pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan 

pelajara, dan guru meminta dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memikirkan jawabannya secara individu. Kedua, tahap pair yaitu siswa di minta oleh 

guru untuk berpasangan dan di beri kesempatan untuk berdiskusi yang diperoleh dari 

tahap think untuk memperdalam dan menyatukan jawaban yang telah dipikirkannya 

melalui antarpasangannya. Ketiga, tahap share yaitu dipresentasikan dengan kelompok 

lain seluruh kelas dari hasil diskusi dengan pasangannya. 

 

 

Kel Asal 1 Kel Asal 2 Kel Asal 4 Kel Asal 3 

Kel Ahli 1 Kel Ahli 2 Kel Ahli 3 Kel Ahli 4 
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Pembentukan Kelompok dan Penghargaan Kelompok  

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

menekankan pada kerjasama dalam kelompok. Salah satu cara membentuk kelompok 

berdasarkan kemampuan akademik menurut Slavin (2005:152) adalah seperti Tabel 2. 
Tabel 2. Pembentukan Kelompok Berdasarkan Kemampuan Akademik 

Kemampuan Rangking Kelompok 

Tinggi 

 

 

 

Sedang 

 

 

 

 

 

 

 

Rendah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

A 

B 

C 

D 

D 

C 

B 

A 

A 

B 

C 

D 

D 

C 

B 

A 

 

Menurut Slavin (2005:159) penghargaan kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar dari nilai awal  ke nilai kuis/tes setelah siswa belajar dalam 

kelompok. Langkah-langkah dalam penentuan nilai penghargaan kelompok menurut 

Suhardiyanto (2009:75-76) adalah sebagai berikut: pertama setiap siswa ditentukan nilai 

awal/dasarnya, dapat berupa nilai tes / kuis awal atau  menggunakan nilai ulangan 

sebelumnya. Kedua, setelah siswa bekerja dalam kelompok, ditentukan nilai tes/ kuis 

yang telah dilaksanakan, misal nilai kuis 1, nilai kuis 2 kepada setiap siswa yang kita 

sebut sebagai nilai tes terkini. Ketiga menghitung selisih nilai kuis terkini dan nilai kuis 

dasar (awal) masing-masing siswa Sebagai nilai peningkatan hasil belajar yang besarnya 

ditentukan berdasarkan dengan menggunakan kriteria seperti Tabel 3. 

Tabel 3. Nilai perkembangan 

Skor Siswa Skor kemajuan 

Lebih dari 10 point di bawah skor dasar 

10 point sampai 1 point dibawah skor dasar 

Skor dasar sampai 10 point diatas skor dasar 

Lebih  dari 10 point diats skor dasar 

Nilai sempurna (terlepas dari skor dasar) 

5 

10 

20 

30 

30 

 

Untuk menghitung penentuan point perkembangan kelompok  dilakukan dengan 

cara menjumlahkan total point anggota kelompok kemudian dibagi dengan jumlah 

anggota kelompok. 
Kriteria untuk sebutan penghargaan kelompok tersebut adalah seperti Tabel 4. berikut: 

Tabel 4. Kriteria Penghargaan Kelompok 

Rata-rata kelompok Penghargaan 

0 ≤ x ≤ 15 

15 ≤ x ≤ 20 

20 ≤ x ≤ 25 

25 ≤ x ≤ 30 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Super 

Sumber: Suhardiyanto (2009:76-77) 
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PENUTUP 

Penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia lebih mengarah pada model 

pembelajaran yang dilakukan secara massal dan klasikal, sehingga tidak dapat 

mengakomodasi kebutuhan siswa secara individual di luar kelompok, yang hanya 

berorientasi pada kuantitas agar mampu melayani siswa sebanyak-banyaknya. 

Akibatnya hasil pembelajaran  menjadi rendah. Hal itu tentu dari hasil pembelajaran  

yang masih bersifat tradisional. Pendidikan hendaknya mampu mengembangkan potensi 

diri siswa baik potensi kecerdasan serta bakat yang dimiliki secara optimal sehingga 

menjadi suatu prestasi yang punya nilai jual. 

Untuk mencapai itu semua, diperlukan paradigma baru oleh seorang guru dalam 

proses pembelajaran, dari yang semula pembelajaran berpusat pada guru menuju 

pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa. Berlakunya Kurikulum 2013 yang 

merupakan penyempurnaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuntut 

perubahan paradigma dalam pendidikan dan pembelajaran, salah satunya bahwa 

pembelajaran yang bersifat verbalisme menjadi keterampilan aplikatif dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan demikian siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

Untuk itu, guru harus pandai dalam menentukan suatu model pembelajaran yang sesuai 

yang dapat menciptakan situasi dan kondisi kelas yang kondusif agar proses 

pembelajaran berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Satu inovasi yang menarik mengiringi perubahan paradigma tersebut adalah 

ditemukan dan diterapkannya model-model pembelajaran kooperatif yang menekankan  

kerjasama dalam kelompok sehingga mampu menyelesaiakan permasalahan yang di 

berikan oleh guru dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian proses pembelajaran akan lebih variatif, inovatif dan konstruktif dalam 

merekonstruksi wawasan pengetahuan dan implementasinya sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tematik 

terpadu pada Kurikulum 2013. Metode yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan jenis studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui observasi, 

wawacara dan dokumen. Data dianalisis menggunakan interactive model dengan 

validasi melalui triangulasi dan audit track. Subjek penelitian adalah pendidik kelas 

1 dan 2 di Sekolah Dasar Negeri 1 Grabag Kabupaten Magelang. Hasil penelitian 

menunjukkan pembelajaran tematik dilaksanakan berdasarkan tema dan KD yang 

terdapat pada buku guru dan siswa. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan saintifik 

dengan beragam metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual. 

Penggunaan media pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mendukung 

terciptanya suasana belajar yang kondusif. Dukungan dan peranserta wali murid 

mendorong terciptanya pelaksanaan pembelajaran yang efektif. 

Kata Kunci: Pelaksanaan Pembelajaran, Tematik Terpadu, Kurikulum 2013 

 

Kriteria pelaksanaan pembelajaran tematik telah tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar proses mencakup perencanaan 

proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, 

dan pengawasan proses pembelajaran. Pembelajaran tematik dapat ditempuh melalui 

tiga tahap yang meliputi menentukan tema, mendesain rencana pembelajaran dan 

melaksanakan aktifitas pembelajaran. Pada tahap perencanaan, guru merancang dan 

mengembangkan RPP yang mengacu materi pokok dan tema tertentu pada silabus. 

Rencana pembelajaran ini kemudian diaplikasikan pada aktifitas pembelajaran yang 

terbagi dalam tiga kegiatan yaitu pembuka, inti dan penutup.  

Guru dituntut menguasai strategi dan metode mengajar yang baik untuk dapat 

menyampaikan materi dengan tepat (Majid, 2014). Dengan menguasai berbagai metode 

pembelajaran, guru dapat merancang kegiatan yang menarik dan efektif bagi siswa 

dalam menguasai konsep yang dipelajari. Strategi pembelajaran termasuk didalamnya 

strategi pengelolaan kelas dapat membantu guru menyampaikan materi dengan lancar 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal untuk membantu siswa 

mempersiapkan diri sebelum mengikuti inti kegiatan pembelajaran. Kegiatan 

pendahuluan berisi pengkondisian siswa untuk siap dan fokus dalam mengikuti 

rangkaian kegiatan belajar. Kegiatan apersepsi membantu mengarahkan siswa 

merekonstruksi pengetahuan awalnya dengan materi yang akan dipalajari. Kegiatan 

pendahuluan juga dapat dilakukan dengan memberikan pretest untuk mengetahui 

kemampuan awal yang dimiliki siswa. Menurut Trianto (2012), kegiatan utama dalam 

pendahuluan pembelajaran diantaranya menciptakan kondisi awal pembelajaran yang 

kondusif, melaksanakan apersepsi, dan peniliaian awal. 
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Pada bagian inti pembelajaran guru menggunakan berbagai metode dan 

pendekatan. Ciri khas dari pelaksanaan pembelajaran tematik pada Kurikulum 2013 

adalah digunakannya pendekatan saintifik dan kontekstual. Metode yang dianggap 

paling mudah dan tidak memakan waktu lama adalah dicovery. Bagian akhir inti 

pembelajaran guru melaksanakan penilaian hasil belajar dengan menggunakan berbagai 

teknik yang dapat mengukur capaian siswa dalam aspek pengetahuan, sikap dan 

keterampilan.  

Sejak Kurikulum 2006, pembelajaran tematik telah didorong untuk dilaksanakan 

pada kelas rendah di sekolah dasar. Namun banyak dijumpai banyak guru yang 

mengajar dikelas rendah SD belum memahami dan akrab dengan pembelajaran tamatik 

terpadu di kelasnya (Samsuri, 2013). Fakta lapangan semacam ini tentu menarik untuk 

dikaji lebih dalam khususnya tentang bagaimana pembelajaran tematik yang 

dilaksanakan oleh guru kelas di sekolah dasar.  

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 

Tahun 2014 menjadikan sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013  baru 

satu semester diarahkan kembali menerapkan Kurikulum 2016. Sekolah yang tetap 

menerapkan Kurikulum 2013 melaksanakan pembelajaran tematik terpadu dan 

dijadikan percontohan. Sekolah percontohan di Kabupaten Magelang terdiri atas 10 

sekolah yang salah satunya adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Grabag di Kecamatan 

Grabag. Dengan pelaksanaan Kurikulum 2013 selama kurang lebih tiga tahun, sekolah 

percontohan ini tentu memiliki pengalaman yang lebih dalam melaksanakan 

pembelajaran tematik terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu pada Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar 

Negeri 1 Grabag Kabupaten Magelang. 

METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis 

studi kasus. Subjek penelitan ini adalah guru kelas di Sekolah Dasar Negeri 1 Grabag. 

Penelitian berlokasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Grabag yang terletak di Kecamatan 

Grabag Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Penentuan subjek penelitian 

menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti ingin menggali lebih dalam 

pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dari subjek yang terpilih yaitu guru kelas I 

dan II SD. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumen. Riyanto (2010) menjelaskan, wawancara 

dilakukan dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berpijak 

pada tujuan penelitian. Observasi dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan di kelas 1 dan 2 SDN 1 Grabag menggunakan kisi-kisi dan catatan 

lapangan serta dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil observasi 

yang dilakukan. Instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Alat 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah pedoman wawancara, kisi-kisi 

observasi dan catatan lapangan serta dokumen pelaksanaan pembelajaran tematik 

terpadu.  

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model 

interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles & Huberman 

(1992), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Kejenuhan data diperoleh ketika data 

yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen menunjukkan kesamaan 

dan tidak bertentangan.  
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Validitas data diperoleh melalui teknik triangulasi dan audit trail. Triangulasi 

yang digunakan adalah triangulasi teknik dan sumber. Data dari ketiga teknik dipadukan 

untuk memperoleh kesimpulan selain itu, data masing-masing teknik perolehan 

dikonfirmasi silang dengan teknik yang sama pada sumber yang berbeda. Teknik audit 

trail dilakukan oleh dosen pembimbing selama proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan hasil penelitian.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Kegiatan pembelajaran merupakan langkah penerapan serangkaian rencana yang 

telah disusun berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Guru kelas di SDN 1 Grabag telah 

melaksanakan pembelajaran secara tematik dengan mengacu pada RPP yang telah 

disusun. Pembelajaran dilaksanakan dengan tiga langkah kegiatan yaitu pendahuluan, 

inti dan penutup. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan pengkondisian siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran, diantaranya melalui kegiatan berdoa, presensi, penyampaian 

tujuan pembelajaran dan apersepsi. Kegiatan inti dilaksanakan dengan berbagai metode 

sesuai dengan RPP, metode yang digunakan diantaranya diskusi, tanya jawab dan 

presentasi. Kegiatan penutup dilakukan dengan melakukan penarikan kesimpulan atas 

materi yang telah dipelajari, evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran. 

Wujud pembelajaran tematik terpadu nampak pada kegiatan pembelajaran 

berdasarkan tema, dilaksanakan secara sealur dan tidak terpisah-pisah. Satu kali 

pembelajaran dilaksanakan dalam satu kali pertemuan antara 3 x 35 sampai dengan 5 x 

35 menit. Pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal dan alokasi waktu yang tersedia. 

Hal ini dikarenakan terdapatnya pembelajaran yang diampu oleh guru mata pelajaran 

lain seperti Olahraga, Agama dan BTQ. Materi olahraga yang berhubungan dengan teori 

sebagian dipadukan dalam pembelajaran tematik, sedangkan untuk materi khusus dan 

praktik yang membutuhkan teknik diajarkan oleh guru olahraga.  

Perbedaan kedalaman materi serta kemampuan belajar siswa menuntut 

penyesuaian alokasi waktu pembelajaran. Materi yang relatif mudah dan singkat 

dilaksanakan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan alokasi waktu yang tersedia 

pada buku guru. Materi yang rumit membutuhkan durasi yang lebih lama dibandingkan 

yang tersedia sehingga guru melakukan penyesuaian kembali atas waktu pelaksanaan 

pembelajaran tematik terpadu. 

Pendekatan saintifik sudah nampak dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

diterapkan dengan model discovery learning di SDN 1 Grabag. Siswa telibat aktif 

dalam kegiatan mengamati gambar, video dan model. Guru memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk bertanya dan diminta membuat pertanyaan berkaitan dengan materi 

yang dipelajari.  Siswa yang sudah duduk secara berkelompok diminta mendiskusikan 

tema dan materi tertentu sebagai bentuk kegiatan menalar. Pada kegiatan mencoba, 

siswa diminta untuk membuat prakarya taupun mempraktikkan suatu kegiatan seperti 

menyayikan lagu atau memainkan alat musik ritmis. Siswa mengkomunikasikan dengan 

cara menceritakan gambar atau mempresentasikan karya yang dibuatnya. Pendekatan 

saintifik dilaksanakan secara tidak kaku urutan kegiatan mengamati, menanya, menalar, 

mencoba dan mengkomunikasikan berubah-ubah menyesuaikan materi yang ada. 

Guru menekankan perlunya pendampingan orang tua dalam mendukung 

pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu sebagaimana tercantum dalam buku 

pegangan siswa maupun guru. Peranserta wali murid juga diperlukan untuk membantu 

siswa dalam mempersiapkan perlengkapan belajar yang medukung pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Pada buku siswa terdapat kegiatan bersama orang tua 
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yang merupakan bentuk aktifitas yang dilakukan siswa bersama orang tua di rumah. 

Aktifitas ini berupa tindak lanjut atas kegiatan belajar di sekolah. 

Guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa dan menggunakan 

sumber belajar yang relevan dengan materi sehingga pembelajaran dilaksanakan lebih 

kontekstual. Materi yang sudah kontekstual dan memiliki tingkat kompleksitas sampai 

dengan sedang disampaikan tanpa tambahan alokasi waktu. Pada materi yang kurang 

kontekstual, guru menggunakan media yang sesuai. Penggunaan media gambar dan 

video mampu melibatkan siswa untuk aktif dalam pemanfaatan media pembelajaran 

tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan berbagai metode yang 

mampu melibatkan siswa secara aktif sehingga pembelajaran berlangsung multi arah. 

Guru meningkatkan motivasi siswa melalui penggunaan reward dalam bentuk verbal 

dan non verbal.  

Sikap sosial dan spiritual ditanamkan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran melalui contoh yang berhubungan dengan materi belajar. Penanaman 

sikap juga terintegrasi dalam metode pembelajaran yang diterapkan. Pada aktifitas siswa 

yang bersifat insidental, penanaman sikap ini dilakukan melalui teguran atau ajakan 

yang disampaikan oleh guru. Kegiatan pembiasaan dilakukan dalam rangka 

mengembangkan sikap positif peserta didik antara lain berupa berbaris sebelum 

memasuki kelas, berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, bersalaman ketika hendak 

pulang, meminta ijin guru saat siswa keluar kelas, mengucapkan terimakasih, merapikan 

bangku, dan tertib mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Pembahasan 

Pembelajaran tematik pada dasarnya adalah pembelajaran terpadu yang 

mengaitkan beberapa mata pelajaran menggunakan tema sehingga memberikan 

pengalaman yang bermakna kepada siswa (Departemen Pendidikan Nasional, 2006). 

Pembelajaran di SDN 1 Grabag telah dilaksanakan secara tematik dengan mengaitkan 

muatan materi yang dipelajari dengan suatu tema tertentu. Tema yang dipelajari terdiri 

atas sub tema dan setiap sub tema terwujud dalam enam kegiatan pembelajaran. 

Menurut Majid (2014), ada beberapa rambu-rambu pembelajaran tematik terpadu yang 

umum dilaksanakan diantaranya tidak adanya pemaksaan penggabungan matapelajaran 

maupun KD, materi yang tidak cocok untuk digabung dapat diajarkan secara tersendiri. 

SDN 1 Grabag melaksanakan pembelajaran secara terpadu antara beberapa muatan 

dalam setiap kegiatan belajar.  

Tidak semua matapelajaran dikaitkan dalam sekali kegiatan belajar. Untuk 

pembelajaran yang sesuai karakteristik lingkungan misalnya BTQ dilaksanakan secara 

terpisah dari pembelajaran tematik terpadu dengan mengakomodasi perbedaan latar 

belakang agama masing-masing siswa. Hal ini sesuai dengan Panduan Teknis 

Pembelajaran dan Penilaian yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (2014) menyebutkan materi 

Pelajaran Agama yang dipadukan adalah yang bersifat budi pekerti, akhlak dan tata 

krama. Sedangkan yang sifatnya aqidah dan khusus disajikan oleh guru agama sendiri.  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 menyebutkan bahwa 

“Sebagai pembelajaran tematik terpadu, jumlah jam pelajaran per minggu untuk tiap 

mata pelajaran adalah relatif”. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran tematik 

terpadu di SDN 1 Grabag dimana alokasi waktu belajar setiap minggu tidak sama, 

berubah sesuai dengan kompleksitas materi serta pembelajaran lain yang dilaksanakan 

secara terpisah dari pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran selama enam kali 

dengan masing-masing materi yang sudah ditentukan dalam buku guru tidak bisa 
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sepenuhnya terlaksana. Meteri yang rumit memerlukan waktu yang lebih lama sehingga 

guru perlu menyesuaikan dengan materi lain yang lebih mudah dan memerlukan waktu 

lebih singkat. Manajemen waktu perlu dilakukan agar semua materi yang dipelajari 

dapat terselesaikan pada akhir periode pembelajaran.  

Aktifitas pokok pembelajaran yaitu pendahuluan, inti dan penutup dapat 

mendorong perkembangan kompetensi siswa dalam mempelajari materi dengan life skill 

siswa. Dick dkk. (2009), menyebutkan bahwa:  
the strategy will emphasize component to foster student learning including 

preinstructional activities as stimulating motivation, and focus attention, presentation of 

new content with example and demonstrations, active learner participation an 

assesment, and follow-through activities that relate the newly learned skills to real-

world application. 

Menurut Dick dkk., strategi ini akan menekankan komponen untuk membantu 

perkembangan belajar siswa meliputi aktivitas sebelum pembelajaran sebagai motivasi, 

memfokuskan perhatian, presentasi tentang materi baru dengan contoh maupun 

demonstrasi, partisipasi siswa, dan aktivitas lanjutan yang menghubungkan ketrampilan 

yang baru dipelajari dengan aplikasi dunia nyata. Rangkaian kegiatan belajar ini 

dilaksakan pada kegiatan pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Grabag. Guru 

melakukan pengkondisian siswa sebelum mengikuti kegiatan inti pembelajaran. 

Menurut Trianto (2012), sifat kegiatan pendahuluan ini dalah sebagai pemanasan, dapat 

dilakukan melalui penggalian pengalaman siswa tentang tema yang disajikan. 

Siswa terlibat dalam kegiatan inti pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

beragam metode. Keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba, menalar dan mengkomunikasikan menunjukkan pembelajaran tematik terpadu 

di SDN 1 Grabag telah menggunakan pendekatan saintifik. Menurut Sani (2014), 

kegiatan saintifik dalam pembelajaran merupakan adaptasi dari teori Dyer. Tahapan ini 

tidak harus dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang kaku sehingga dapat 

disesuaikan dengan pengetahuan yang akan dipelajari.  Hal ini menunjukkan kesesuaian 

dengan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Grabag, dimana kegiatan 

saintifik tidak selalu dilaksanakan secara siklikal yang kaku, namun dapat berubah 

urutannya sesuai materi yang ada.  

Kegiatan penutup dalam pembelajaran tematik terpadu tidak hanya aktifitas 

menutup pembelajaran, tetapi juga sebagai kegiatan penilaian dan tindak lanjut 

berdasarkan proses dan hasil belajar siswa (Trianto, 2012). Pada kegiatan penutup yang 

dilaksanakan pada pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Grabag, siswa dan guru 

melakukan penyimpulan atas materi yang dipelajari. Pemahaman siswa atas materi 

kemudian dilakukan assesmen berupa evaluasi hasil belajar. Guru menyampaikan 

perlunya rasa syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan sehingga dapat mengikuti 

pembelajaran dengan lancar. Tindak lanjut yang diberikan atas hasil belajar siswa 

diantaranya melalui kegiatan membuat rangkuman dan memberikan PR untuk siswa. PR 

yang diberikan disesuaikan dengan materi yang dipalajari dan ditekankan pada proses 

kerjasama dengan orang tua. Guru memberikan pemahaman bahwa PR tetap dikerjakan 

oleh siswa meskipun dalam bimbingan orang tua. Langkah akhir kegaiatan penutup 

yang dilakukan adalah menutup pembelajaran dengan kegiatan berdoa bersama yang 

dipimpin oleh salah satu siswa secara bergiliran. Kegiatan penutup yang dilakukan pada 

pembelajaran tematik terpadu ini sudah lengkap meliputi penilaian, tindak lanjut dan 

aktifitas menutup pembelajaran. 

Peran media pembelajaran sangat besar dalam meningkatkan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran tematik terpadu. Penggunaan sumber belajar yang 



 
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

134 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

relevan dan dikaitkan dengan kondisi sekitar membuat pembelajaran tematik terpadu di 

SDN 1 Grabag lebih menarik perhatian siswa. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan 

Abduh (2014), bahwa 
melalui pembelajaran tematik siswa menjadi lebih antusias, tema-tema 

pembelajaran yang dibawakan oleh guru membuat siswa merespon dengan 

cepat karena tema yang dibawakan sudah dikenal dan tersedia di sekitar 

lingkungan mereka. Respon yang baik yang ditunjukkan siswa ini menunjukkan 

bahwa siswa juga memiliki motivasi yang tinggi dalam pembelajaran. 

Respon dan motivasi belajar yang tinggi ditunjukkan siswa SDN 1 Grabag. Siswa 

antusias mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan.  

Terdapat delapan langkah yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan 

discovery (Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, 2014). Kegiatan Discovery Learning 

yang dilaksanakan pada pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Grabag nampak pada 

rangkaian proses pembelajaran yang dilaksanakan. Proses pemberian fakta untuk 

diamati diwujudkan dalam bentuk kegiatan siswa mengamati gambar yang berhubungan 

dengan materi yang akan dipelajari. Tahap identifikasi dilaksanakan dalam 

pembelajaran di SDN 1 Grabag dengan tanya jawab. Guru mengarahkan siswa menuju 

topik utama pembelajaran melalui pertanyaan yang disampaikan. Tahapan merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dan pembuktian dilakukan melalui kegiatan diskusi 

maupun percobaan. Guru sebagai fasilitator membimbing siswa pada kegiatan tersebut. 

Selanjutnya siswa diberi kesempatan untuk melakukan presentasi atas hasil 

pengumpulan datanya. Hasil presentasi masing-masing kelompok kemudian dibahas 

dan dibuat kesimpulannya secara bersama-sama antara siswa dengan guru. Dari 

rangkaian kegiatan inilah siswa mendapatkan pengetahuan baru dan merekonstruksinya 

dengan pengetahuan yang mereka miliki. Tahap akhir kegiatan discovery ini adalah 

pemantapan konsep yang dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan latihan terhadap hasil 

belajar siswa. 

Pembelajaran tematik terpadu perlu mengoptimalkan penggunaan media 

pembelajaran yang beragam untuk membantu siswa dalam memahami konsep yang 

abstrak (Majid, 2014). Pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat mendukung 

lancarnya proses pembelajaran yang dilakukan sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Pada pembelajaran tematik terpadu yang dilaksanakan di SDN 1 Grabag, 

penggunaan media sudah beragam disesuaikan karakteristik materi yang dipelajari. 

Penggunaan media ini pada praktiknya dapat menjadi perantara penyampaian materi. 

Materi yang disampaikan melalui media visual maupun audio visual dapat manrik 

perhatian siswa dan membantu siswa memahami materi pembelajaran. Siswa juga 

dilibatkan dalam penggunaan media pembelajaran tersebut.  

Beragam metode yang diterapakan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

tematik terpadu di SDN 1 Grabag menunjukkan adanya proses investigatif yang 

dominan. Pembelajaran yang diarahkan dari siswa diberi tahu menjadi aktif mencari 

tahu nampak dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Abidin 

(2014), bahwa pembelajaran pada Kurikulum 2013 berbeda dengan pembelajaran pada 

Kurikulum 2006 tidak hanya dari konsep dan administrasi, namun juga pada 

implementasi pembelajaran. Penggunaan reward sebagai upaya memotivasi siswa 

dilakukan oleh guru SDN 1 Grabag. Reward yang diberikan oleh guru berupa pujian 

dan ajakan untuk memberikan tepuk tangan kepada siswa/kelompok yang aktif dalam 

pembelajaran. Sebagai contoh, guru memberikan apresiasi terhadapa siswa yang mau 

memberikan pertanyaan. Guru juga memberikan penghargaan kepada hasil karya siswa 

dengan memajang karya siswa di dinding kelas. Pemberian penghargaan semacam ini 
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dapat menstimulasi siswa untuk lebih termotivasi dalam pembelajaran. Menurut 

Sukiniarti (2016), “teacher should be always motivating the student in order to be 

active in learning, and specially for Elementary School Student needs to be exist of 

reinforcement”. Guru harus selalu memberi motivasi kepada siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran, khususnya siswa SD yang perlu adanya penguatan. 

Kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap merupakan penentu kenaikan 

kelas sehingga guru wajib mengimplementasikannya dalam pembelajaran dan penilaian 

(Widyastono, 2014). Guru SDN 1 Grabag melaksanakan pembelajaran yang 

mengembangkan ketiga kompetensi tersebut. Kompetensi sikap siswa selalu diasah 

dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pengembangan kompetensi sikap 

sosial dan spiritual siswa dalam pembelajaran diwujudkan dalam bentuk pembiasaan, 

tauladan, aturan dan teguran langsung. Guru langsung menegur siswa ketika melakukan 

sikap yang tidak terpuji dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Guru 

mengajak siswa untuk peduli dengan siapapun yang dicontohkan dengan membantu 

terhadap siswa yang sakit. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Pursitasari, 

Nuryanti & Rede (2015), “the study revealed that thematic based integrated science 

learning can increase of critical thinking skills and character”. Bahwa penelitian 

menunjukkan pembelajaran IPA tematik terpadu dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan karakter.   

PENUTUP 

Pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Grabag dilaksanakan secara optimal 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembelajaran tematik dilaksanakan berdasarkan 

tema dan KD yang terdapat pada buku guru dan siswa. Siswa terlibat aktif dalam 

kegiatan saintifik dengan beragam metode pembelajaran yang digunakan. Pendekatan 

kontekstual juga digunakan dalam pembelajaran tematik terpadu untuk memudahkan 

siswa memahami materi yang dipalajari. Penggunaan media pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif. 

Penanaman sikap sosial dan spiritual senantiasa dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran tematik terpadu. Dukungan dan peranserta wali murid 

mendorong terciptanya pelaksanaan pembelajaran yang efektif. 

Diharapkan pihak sekolah baik guru maupun kepala sekolah terus memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat terutama wali murid untuk selalu berperan aktif dalam 

mendukung keberhasilan kegiatan pambelajaran. Sosialisasi sekaligus sebagai upaya 

untuk memberikan perubahan mindset semua pihak bahwa pembelajaran untuk anak 

bersifat holistik dan terpadu tidak hanya ditekankan pada kompetensi pengetahuan saja. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan medeskripkan penilaian belajar yang 

dilakukan oleh guru pada pembelajaran tematik integratif dalam Kurikulum 2013. 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kasus. Penilaian belajar yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik 

memperoleh hasil sebagai berikut: (1) penilaian yang dilakukan oleh guru sudah 

autentik; (2) Guru telah menilai peserta didik terhadap aspek sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan; (3) Pengetahuan peserta didik dinilai dengan tes lisan, tes tertulis, 

dan penugasan; (4) Sikap dinilai oleh guru dengan melalui observasi. (5) 

keterampilan dinilai oleh guru dengan menggunakan portofolio peserta didik dan 

observasi.  

Kata Kunci : Penilaian Belajar, Tematik Integratif, Kurikulum 2013. 

Mulai tahun pelajaran 2013/2014 pemerintah telah menerapkan pembelajaran 

dengan kurikulum yang baru yang disebut Kurikulum 2013. Kurikulum, proses 

pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar merupakan komponen penting 

dalam kegiatan pembelajaran disamping komponen-komponen yang lain. Komponen 

tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Satu semester belalu, terbitlah 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan  Nomor 160 Tahun 2014 pasal 2 ayat 2 

yang menyatakan bahwa Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang 

melaksanakan Kurikulum 2013 sejak tahun  pelajaran 2013/2014 atau sudah 

menjalankan Kurikulum 2013 selama 3 semester,  merupakan satuan pendidikan 

rintisan penerapan Kurikulum 2013. Sekolah dasar rintisan memiliki kewajiban untuk 

menerapkan pembelajaran sesuai dengan amanat Kurikulum 2013. Salah satu Sekolah  

Rintisan  adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Adipasir yang terletak di Kabupaten 

Banjarnegara.   

SD Negeri 1 Adipasir sebagai Sekolah Dasar Rintisan pada pelaksanaan 

pembelajaranya menggunakan tematik integratif. Proses pembelajaran dengan 

menggunakan tematik integratif ini juga berimbas pada penilaian belajar yang berbeda 

dengan penilaian sebelumnya. Proses pembelajaran dan penilaian proses dan hasil 

belajar saling terkait satu sama lain. Komponen tersebut menjadi sangat penting untuk 

keberhasilan pada implementasi pembelajaran tematik integratif dalam Kurikulum 2013 

disamping komponen-komponen lainnya. 

Berdasarkan pernyataan awal yang disampaiakan oleh kepala sekolah SD Negeri 

1 Adipasir, menjelaskan bahwa penilan belajar pada pembelajaran tematik integratif 

dalam Kurikulum 2013dirasakan sulit dan terlalu banyak. Guru diharuskan dapat 

menilai kemampuan peserta didik terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

pada masing-masing mata pelajaran. Pembelajaran yang berlangsung dengan tematik, 

tetapi penilaian yang guru lakukan berdasarkan mata pelajaran terhadap semua aspek 

yang harus dinilai. Penilaian dalam Kurikulum 2013 itu juga berfariasi, sikap 

menggunakan rentang 1 sampai 4, pengetahuan dinilai dengan rentang 1 sampai 100 

yang akumulasi menjadi rentang 1 sampai 4, dan keterampilan juga dilakukan sama 
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dengan sikap. Hal itulah yang menjadi konsekuensi dari SD Negeri 1 Adipasir sebagai 

salah satu sekolah dasar rintisan yang menerapkan Kurikulum 2013 dengan 

pembelajaran tematik integratif. 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2006:14) menjelaskan bahwa 

penilaian dalam pembelajaran tematik integratif adalah suatu untuk mendapatkan 

berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses 

dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik 

melalui program kegiatan pembelajaran. Penilaian merupakan pengumpulan informasi 

untuk menentukan hasil belajar peserta didik baik dari segi kulitas maupun kuantitas. 

Melalui kegiatan penilaian, guru dapat mengetahui apakah peserta didik menguasai 

kompetensi yang diharapkan. Menurut Majid (2014:235) menjalaskan bahwa penilaian 

dapat digunakan sebagai penjamin mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu 

pendidikan. Penilaian yang dilakukan oleh guru juga dapat bermanfaat untuk peserta 

didik agar mereka mengetahu kemajuan belajarnya dan dapat digunakan oleh peserta 

didik untuk memotivasi dirinya agar lebih giat dalam belajar. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik integratif dalam Kurikulum 2013 membuat SD 

Negeri harus dapat menyesuaikan penilaian yang yang berbeda dengan kurikulum 

sebelumnya. Ada berbagai penilaian yang harus guru lakukan dalam 

mengimplementasikan pembelajaran tematik integratif dalam Kurikulum 2013. Guru 

harus mengetahui apa saja yang harus dinilai terhadap peserta didik, dan harus 

memahmi teknik-teknik penilaian dalam Kurikulum 2013. 

Proses penilaian pada pembelajaran tematik integratif  berbeda dengan penilaian 

pada kurikulum sebelumnya. Menurut Trianto (2012:222) menjelakan bahwa pada 

pembelajaran tematik penilaian yang dilakukan untuk mengkaji ketercapaian 

Kompetensi Dasar dan Indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada tema 

tersebut. Hal tersebut menjelaskan bahwa walaupun proses pembelajaran  berdasarkan 

tema, tetapi proses penilaian dilakukan berdasarkan Kompetensi Dasar tiap-tiap mata 

pelajaran. Ada beberapa aspek yang harus dinilai oleh guru dalam pembelajaran tematik 

integratif, yaitu: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Dasar (2014:15) menjelaskan 

bahwa ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam  untuk menilai sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Sikapdapat dinilai dengan menggunakan observasi, 

penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Pengetahuan dapat dinilai dengan tes 

lisan, tes tertulis, dan pengugasan. Keterampilan dinilai dengan menggunakan kinerja, 

proyek, dan portofolio. berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan penilaian belajar yang 

dilakukan oleh guru pada pembelajaran tematik integratif di sekolah dasar rintisan 

Kabupaten Banjarnegara. 

METODE 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian penilaian belajar pada 

implementasi pembelajaran tematik integratif  dalam Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar 

Rintisan Kabupaten Banjarnegara ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

akan menelaah secara mendalam tentang penilaian belajar pada impelentasi Kurikulum 

2013 di Sekolah Dasar Rintisan. Oleh karena itu diperlukan satu pendekatan khusus 

yang tepat untuk mengkaji penelitian  ini.  

Ulfatin (2014:24) mendeskripsikan “Penelitian kualitatif  adalah penelitian  yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan  lain-lainya, secara holistik, dan 
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dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”. Penelitian kualitatif 

berpendirian bahwa tidak hanya satu kebenaran yang mutlak. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa (Moleong: 2007:4). Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat diperoleh data 

yang mendalam dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.  

Jenis penelitian kualitatif yang dipilih oleh peneliti adalah studi kasus. Ulfatin 

(2014:49) “secara sederhana studi kasus dapat diartikan sebagai suatu metode 

penyelidikan secara langsung dengan latar yang alamiah dan memusatkan perhatian 

pada suatu peristiwa secara intensif dan  rinci”.  Selain itu, Wiyono (2007:77) 

menjelaskan bahwa studi kasus merupakan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis secaraintensif dan terperinci suatu gejala atau unit 

sosial tertentu, seperti individu, kelompok, komunitas atau lembaga.  Studi kasus 

memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteritik holistik dan makna dari 

peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan  sekolah.   

Studi kasus dipilih peneliti karena permasalahan yang akan diteliti lebih 

menekankan pada segi proses, memerlukan suatu pengamatan yang menyeluruh dan 

mendalam, sementara waktu yang peneliti miliki pendek untuk mengkajinya. Menurut 

Ahmadi (2014:70) menjelaskan ada empat kelas tujuan dalam studi kasus sebenarnya, 

yaitu: 1) membuat kronikel; 2) menggambarkan; 3) mengajarkan, dan 4) menguji. 

Penelitian dengan studi kasus ini bertujuan untuk menggambarkan seluruh aspek dan 

keunikan tentang Implementasi Pembelajaran Tematik Integratif di Sekolah Dasar 

Rintisan Kabupaten Banjarnegara, khususnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Adipasir. 

Sumber data utama pada penelitian ini adalah guru. Guru bertindak sebagai 

informan yang memberikan informasi secara verbal atau kata-kata terkait 

denganImplementasi pembelajaran tematik integratif dalam Kurikulum 2013. Peneliti 

menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling.  Informan 

dalam penelitian  kualitatif dipilih secara purposive, yaitu dipilih karena yang 

bersangkutan mampu memberikan informasi yang beragam dan akurat sesuai dengan 

fokus penelitianya (Ulfatin, 2014:177). Sumber yang dimaksud antara lain guru kelas 1, 

guru kelas 2, guru kelas 4, dan guru kelas 5 dari Sekolah Dasar  Negeri 1 Adipasir. 

Adapun yang menjadi informan bagi peneliti adalah (1) Ngatirah, S.Pd.SD dengan tugas 

mengajar kelas I, (2) Asih Setyarini, S.Pd.SD dengan tugas mengajar kelas II, (3) Ida 

Yulianti,S.Pd.SD dengan tugas mengajar kelas IV, (4) Suyono, S.Pd.M.M dengan tugas 

mengajar kelas V.  

Selain guru sebagai sumber data utama, peneliti juga memerlukan data sekunder 

berupa peristiwa, dokumen Kurikulum 2013, dan foto atau gambar. Peristiwa yang 

dapat dijadikan sebagai sumber data adalah seluruh aktivitas yang terjadi terkait dengan 

penilaian belajar di SD Negeri 1 Adipasir untuk memperoleh data tentang penilaian 

belajar tematik integratif. Peneliti mengamati kegiatan guru dalam pelakasanan 

penilaian belajar dan seluruh kegiatan yang dapat dijadikan sumber informasi. Peneliti 

melihat seluruh kegiatan rutin ataupun insidental yang dapat di jadikan data pendukung 

dalam penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik wawancara, teknik observasi, dan  dokumen. Adapun teknik tersebut peneliti 

gunakan untuk kegiatan perancanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

kegiatan penilaian pembelajaran. 
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Data kualitatif yang diperoleh dari teknik wawancara, observasi, dan dokumen 

selanjutnya dianalisis kulitatif menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles 

dan Huberman  (1992:20) yang digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Gambar 1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif 

(sumber Miles dan Huberman, 1992:20) 

 

Kegiatan awal dalam penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data. 

Setelah itu peneliti melakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara 

mengaitkan mengaitkan data yang diperoleh dari lapangan dengan fokus penelitian. 

Setelah direduksi, lankah selanjutnya adalah menyajikan data. Penelitian ini akan 

menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penarikan kesimpulan 

dilakukan sejak masa pengumpulan data sehingga masih berupa kesimpulan sementara. 

Selanjutnya dicari bukti-bukti pendukung yang valid dan konsisten sampai tercapai 

suatu kejenuhan informasi dan dapat dirumuskan menjadi kesimpulan yang kredibel. 

HASIL 

Ada beberapa penilaian yang harus dilakukan oleh guru  dalam pembelajaran 

tematik integratif dalam Kurikulum 2013. Guru harus melakukan penilaian secara 

autentik yang meliputi penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan. Penilaian dalam proses pembelajaran tematik integratif pada Kurikulum 

2013 di SD Negeri 1 Adipasir sebagai sekolah dasar rintisan hendaknya menggunakan 

penilaian autentik yang dapat dilakukan dengan tes ataupun non tes. Tes dilakukan 

dengan tertulis dan digunakan oleh guru untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta 

didik terhadap muatan atau mata pelajaran yang sudah dikuasi oleh peserta didik dalam 

suatu tema. Non tes digunakan oleh guru untuk menilai sikap dan keterampilan peserta 

didik.  

Selain itu, hal yang serupa juga ditunjukan dalam dokumen yang dimiliki oleh 

subjek. Dokumen yang dimiliki oleh subjek telah menunjukan bahwa guru melakukan 

penilaian terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dokumen menjelaskan bahwa 

subjek melaksanakan penilaian sikap, penilaian pengetahua, dan keterampilan pada 

setiap muatan atau pelajaran 

Guru telah menilai seluruh kemampun peserta didik baik dari sikap spiritual, sikap 

sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kegiatan penilaian tersebut dilakukan oleh guru 

seminggu sekali atau pada setiap akhir sub bab. Guru menilai sikap spiritual dan sosial 

selama satu minggu sekali atau di akhir sub bab dengan melihat secara umum sikap 

yang nampak pada perserta didik, baik itu sikap spirtual ataupun sikap sosialnya. 

Pengumpulan 

data 

Penyajian data 

Reduksi 

data 

Kesimpulan-

kesimpulan: 
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Pengetahuan peserta didik terhadap materi pelajaran, dinilai oleh guru pada setiap 

pembelajaran. Penilaian keterampilan dilakukan pada setiap akhir sub tema atau 

seminggu sekali seperti halnya menilai sikap. 

Penilaian belajar yang dilakukan oleh guru memang sudah dilakukan terhadap 

sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan ketrampilan. Akan tetapi pada proses 

pembelajaran guru hanya menilai terhadap pengetahuan saja. Proses penilaian yang 

dilakukan oleh guru dilakukan dengan membuat evaluasi terhadap KD 3 tentang 

pengetahuan setiap muatan. Penilaian pengetahuan ini dilakukan oleh guru dengan tes 

lisan, tes tertulis, dan penugasan. Tes tertulis dialakukan dengan bentuk pilihan danda, 

isian singkat, dan uraian. Tes lisan dilakukan oleh guru dengan menggunakan serta 

merta. Guru melalukan tes lisan terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Selain itu, 

guru juga melakukan penilaian dengan teknik penugasan.  

Hal tersebut menunjukan secara jelas bahwa guru dalam proses pembelajaran 

hanya menilai pengetahuan peserta didik saja. Sikap dan keterampilan peserta didik 

dinilai pada proses pembelajaran dengan observasi tidak langsung. Berdasarkan 

gambaran tersebut dapat diketahui bahwa guru telah menilai proses dan hasil belajar 

peserta didik. Proses penilaian belajar dalam pembelajaran tematik integratif dalam 

Kurikulum 2013 harusnya tidak hanya menilai hasil belajar peserta didik akan tetapi 

dinilai juga proses peserta didik dalam belajar.  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan hasil wawancara, observasi, dan dokumen di 

atas dapat terlihat bahwa guru telah melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap sikap spiritual, sikap sosial, 

dan keterampilan dilakukan pada setiap akhir sub bab. Pengetahuan peserta didik dinilai 

pada akhir kegiatan pembelajaran. 

PEMBAHASAN 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menerapkan pembelajaran tematik 

terpadu. Kristiantari (2014:461) menjelaskan bahwa “Kurikulum 2013 bersifat tematik-

integratif yang mengambil pokok bahasan pelajaran berdasarkan tema dengan 

menggabungkan beberapa pelajaran menjadi satu”. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Ahmadi dan Amri  (2014:90) “Pembelajaran Tematik Integratif adalah pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman berharga bagi peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran dengan 

tematik integratif memiliki penilaian belajar yang berbeda dengan penilaian pada 

kurikulum sebelumnya. 

Penilaian belajar yang dilakukan guru di SD Negeri 1 Adipasir dalam 

pembelajaran tematik integratif dalam Kurikulum 2013 telah menilai terhadap 3 (tiga) 

aspek kemampuan siswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini 

sudah sesuai dengan apa yang di amananatkan dalam Permendikbud Nomor 104 tahun 

2014 yang menyatakan bahwa ruang lingkup penilaian hasil belajar oleh Pendidik 

mencakup kompetensi sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan. 

Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan tersebut dilakukan oleh guru baik di 

dalam kelas maupun diluar kelas. Terkait dengan penilaian dalam pembelajaran tematik 

integratif, Trianto (2012:227) menjelaskan bahwa objek dalam penilaian pembelajaran 

tematik integratif mencakup penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. 

pembelajaran  guru harus menilai kemampuan siswa. Pendapat tersebut diperkuat oleh 

Saud (2006:58) yang menjelaskan bahwa penilaian proses dan hasil belajar itu saling 

berkaitan, hasil belajar merupakan akibat dari suatu proses belajar.  
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Guru menilii sikap dengan teknik observasi. Menurut Kunandar (2013:117) 

menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

langsung ataupun tidak langsung. Penilaian sikap dilakukan oleh guru dengan melihat 

rata-rata sikap peserta didik dalam satu minggu atau setiap akhir sub tema.Penilaian 

sikap spiritual dan sikap sosial digunakan oleh guru untuk mengetahui kemampuan 

siswa terhadap KD 1 dan KD 2 dari setiap mata pelajaran. Menurut Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (2014:36) menyebutkan bahwa ada beberapa sikap yang 

harus di lakukan guru dalam pembelajaran tematik integratif, yaitu sikap spiritual yang 

meliputi: ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah 

melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah. Sikap sosial yang harus dinilai oleh 

guru antara lain: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, bisa 

ditambahkan lagi sikap-sikap yang lain sesuai kompetensi dalam pembelajaran.  

Pelaksanaan peniaian pengetahuan peserta dilakukan oleh guru dilakukan dengan 

tes tertulis, lisan, dan penugasan. Penilaan pengetahuan dilakukan untuk mengukur 

tingkat penguasaan siswa terhadap KD 3 pada masing-masing mata pelajaran. Pelaksaan 

penilaian yang dilakukan guru terhadap pengetahuan peserta didik sudah tepat. Hal 

tersebut sudah sesui dengan pendapat Kunandar (2013:167) yang menjelaskan bahwa 

guru menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasaan. 

Kegiatan penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap pengetahuan dengan tes tertulis, 

tes lisan, dan penugasan terhadap peserta didik sudah sesuai. Tes tertulis merupakan tes 

dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. 

Untuk menjawab soal, peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis 

jawaban, tetapi bisa dalam bentuk memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan 

sebagainya. Selain tes tertulis, guru juga menggukan tes lisan. Tes lisan diguanakan 

guru dengan panduan pertanyaan yang dibuat sebelumnya. Penilaian pengetahuan 

selanjutnya menggunakan tugas. Tugas yang diberikan oleh guru terkait dengan materi 

pembelajaran. 

Penilaian keterampilan dilakukan oleh guru dengan observasi dan portofolio. 

Menurut Kunandar (2013:253) menjelaskan bahwa dalam ranah keterampilan terdapat 

lima jenjang proses berfikir yang meliputi: imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan 

nauralisasi. Keterampilan dinilai oleh guru untuk mengukur peserta didik dalam 

menguasai KD 4 masing-masing mata pelajaran. Terkait degan penilaian keterampilan 

peserta didik menurut Kunandar (2013:257) menjelaskan bahwa guru dapat menilai 

keterampilan dengan kinerja dengan lember observasi, proyek dengan lembar penilaian 

dokumen laporan proyek, dan penilaian portofolio dengan menggunakan instrumen 

lembar penilaian produk.. Penilaian keterampilan yang dilakukan oleh guru dengan 

observasi telah sesuai dengan teknik menilai keterampilan. Penilaan keterampilan 

merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat penguasaan 

peserta didik terhadap KD 4. Kompetensi dasar 4 ini menggambarkan bahwa peserta 

didik telah menguasai kompetensi keterampilan yang dipelajari pada masing-masing 

mata pelajaran.  

Pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan baik dalam proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran merupakan 

bukit guru telah menilai secara autentik.  Penilaian autentik menurut Kunandar 

(2013:36) mepukanan penilaian sikap,pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan 

proses dan hasil. Penjelasan senada juga diungkapkan oleh Majid (2014:236) yang 

menjelaskan bahwa penilaian otentik (authentic assesment) adalah suatau proses 

pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar 
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siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-

bukti otentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Sejalan dengan hal 

tersebut, Mayasari (2014:4) menjelaskan bahwa secara konseptual penilaian autentik 

lebih bermakna secara signifikan dibanding dengan tes pilihan ganda terstandar 

sekalipun. Penilaian otentik sebgai bentuk penilaian yang mencerminkan hasil belajar 

sesungguhnya dengan menggunakan berbagai cara seperti peniaian proyek, pengunaan 

portofoli, jurnal, demontrasi, ceklis, dan petunjuk observasi. Hal ini membuktikan 

bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran tematik integratif sudah 

autentik.  

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian yang 

dilakukan oleh guru pada pembelajaran tematik integratif dalam Kurikulum 2013 sudah 

autentik. Guru telah menilai perseta didik terhadap aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Penilaian sikap yang dinilai oleh guru meliputi sikap spiritual dan sikap 

sosial dengan menggunakan observasi. Pengetahuan peserta didik dinilai dengan tes 

lisan, tes tertulis, dan penugasan. Keterampilan dinilai oleh guru dengan menggunakan 

portofolio peserta didik dan observasi. 
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Abstrak 
Membaca sebagai salah satu keterampilan berbahasa menduduki posisi dan peranan 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Minat baca anak Indonesia saat ini 

cenderung rendah. Hal ini dibuktikan dengan studi internasional tentang literasi 

membaca untuk siswa sekolah dasar yang dilakukan oleh PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study). Pembelajaran tipe Paired Story Telling 

memberikan banyak kesempatan pada siswa untuk mengolah informasi dan 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Dalam kegiatannya, siswa dirangsang 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan berimajinasi. Buah pemikiran 

mereka akan dihargai sehingga siswa akan terdorong untuk terus belajar. Kegiatan 

pembelajaran dilanjutkan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Rally Coach. Pembelajaran kooperatif tipe Rally Coach dapat digunakan dengan 

permasalahan yang ditulis dalam sebuah kertas atau diucapkan secara lisan oleh 

guru. 

Kata kunci: Pembelajaran Paired Story Telling, Rally Coach., PIRLS. 

 

Pada saat ini kita dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah 

satu tuntutan agar kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan 

membaca. Membaca sebagai salah satu keterampilan berbahasa menduduki posisi dan 

peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia yang gemar membaca 

memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang akan semakin meningkatkan 

kecerdasannya sehingga mereka mampu menjawab tantangan hidup pada masa-masa 

mendatang. 

Kondisi ideal di atas sangat berbeda dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia. 

Minat baca anak Indonesia saat ini cenderung rendah. Hal ini dibuktikan dengan studi 

internasional tentang literasi membaca untuk siswa sekolah dasar yang dilakukan oleh 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Mullis dkk (2011:38) 

menyatakan bahwa hasil survei menunjukkan rata-rata skor prestasi literasi membaca 

siswa Indonesia (428) meningkat skornya dari tahun 2006 yang memperoleh skor (405). 

Indonesia berada pada posisi 42 dari 45 negara (negara bagian) peserta. Indonesia masih 

lebih baik dari 3 negara di bawahnya yaitu Qatar, Oman dan Maroko, tetapi tidak lebih 

baik dari 41 negara (negara bagian) di atasnya. DePorter (2010:11) mengatakan bahwa: 
Sukses apapun, tak peduli kecil atau besar, dimulai dengan membaca, 

menulis, dan mengingat. Saat pertama kali kita mempelajari keterampilan 

ini, sangat menyenangkan dan menarik. Tapi, bagi banyak orang, membaca 

berubah menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, menulis seperti 

mengerjakan tugas, dan mengingat membuat kita terkenang akan saat harus 

mengerjakan tes soal pilihan. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat negara maju ditandai oleh 

berkembangnya budaya membaca. Negara-negara yang masyarakatnya sangat maju 

yaitu negara Amerika dan Inggris. Dalam diri masyarakat di negara-negara tersebut 

sudah tertanam kebiasaan membaca yang tinggi. Sementara itu masyarakat di negara 
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berkembang ditandai oleh rendahnya kemampuan membaca dan budaya membaca yang 

belum tertanam dengan baik. 

Hamalik (2013: 170) mengemukakan bahwa pendidikan tradisional dengan 

“sekolah dengarnya” tidak mengenal, bahkan sama sekali tidak menggunakan asas 

aktivitas termasuk aktivitas membaca dalam proses belajar mengajar. Para siswa hanya 

mendengarkan dan menelan saja hal-hal yang direncanakan dan disampaikan oleh guru. 

Kegiatan mandiri dianggap tidak ada maknanya karena guru adalah orang yang serba 

tahu dan menentukan segala hal yang dianggap penting bagi siswa. Guru cukup 

mempelajari materi dari buku, lalu disampaikan kepada siswa. Di sisi lain, siswa hanya 

bertugas menerima dan menelan, mereka diam dan bersikap pasif.  

Untuk mengatasi permasalahan di atas dan guna mencapai tujuan pendidikan, 

peran guru sangat penting dan diharapkan mampu memilih model pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan konsep-konsep mata pelajaran yang akan disampaikan. Menurut 

Komara (2012:72) tuntutan dan harapan masyarakat yang terus meningkat dan berubah 

membuat guru makin ditantang. Setiap penambahan kemampuan guru selalu berpacu 

dengan harapan masyarakat yang kadang-kadang lebih cepat dari kemampuan guru 

untuk memenuhinya. Masalah terjadi apabila harapan atas peran guru bertambah, 

sementara kemampuan guru memenuhinya terbatas. Menurut Kagan dan Kagan 

(2009:1.20), pembelajaran kooperatif dapat membuat siswa mengemukakan 

pendapatnya, belajar berbicara dengan teman sekelompoknya, saling membantu antar 

anggota kelompok, dan saling peduli antara satu siswa dengan siswa lainnya. 

Keunggulan pembelajaran tipe Paired Story Telling memberikan banyak 

kesempatan pada siswa untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi (Huda 2015:152). Dalam kegiatannya, siswa dirangsang untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir dan berimajinasi. Buah pemikiran mereka akan 

dihargai sehingga siswa akan terdorong untuk terus belajar. 

Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Rally Coach. Pembelajaran kooperatif tipe Rally Coach dapat digunakan 

dengan permasalahan yang ditulis dalam sebuah kertas atau diucapkan secara lisan oleh 

guru. Sesuai dengan fungsi struktur menurut Kagan & Kagan (2009:6.24) dalam model 

pembelajaran Rally Coach untuk siswa dapat meningkatkan dan mengembangkan yaitu 

keterampilan sosial (social skills), keterampilan berkomunikasi (communication skills), 

membangun pengetahuan (knowledge building), dan mampu mengembangkan 

keterampilan berpikir (thinking skills).  

PEMBAHASAN 

Pembelajaran kooperatif bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Para 

guru sudah menggunakannya dalam membentuk kelompok-kelompok kecil seperti 

kelompok laboratorium, kelompok tugas, kelompok diskusi, dan sebagainya. Pada saat 

pembelajaran kooperatif dilaksanakan, guru mengharapkan siswanya untuk berpikir, 

menyelesaikan masalah, mengintegrasikan kemampuan dan pengetahuan mereka, serta 

mengaplikasikannya. Pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan secara penuh dalam suasana belajar yang 

terbuka dan demokratis (Riyadi, 2015:19). 

Menurut Johnson dan Johnson  dalam Huda (2015:31) pembelajaran kooperatif 

berarti working together to accomplish shared goals (bekerja sama untuk mencapai 

tujuan bersama). Dalam suasana kooperatif, setiap anggota berusaha bersama mencapai 

hasil yang nantinya bisa dirasakan oleh semua anggota kelompok. Dalam konteks 

pengajaran, pembelajaran kooperatif sering kali didefinisikan sebagai pembentukan 
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kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas siswa-siswa yang dituntut untuk bekerja 

sama dan saling meningkatkan pembelajarannya dan pembelajaran siswa lain (Huda, 

2015:31). 

Menurut Kagan dan Kagan (2009:1.19) pembelajaran kooperatif adalah 

pengaturan pengajaran yang mengacu pada kelompok kecil yang heterogen saling 

bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Siswa bekerja sama untuk belajar 

bertanggung jawab untuk pembelajaran teman kelompok atau dirinya. Unsur-unsur 

dasar dalam pembelajaran kooperatif menurut Kagan dan Kagan (2009:12.2) dikenal 

dengan nama “PIES”. 
“PIES” adalah (P) Positive Interpendence (interpendensi positif) terjadi 

ketika keuntungan individu atau tim berkorelasi, (I) Individual 

Accountability (akuntabilitas individu) terjadi ketika semua siswa dalam 

sebuah kelompok yang bertanggung jawab untuk melakukan bagian dari 

pekerjaan kelompoknya untuk penguasaan materi yang akan dipelajari, (E) 

Equal Participation (partisipasi yang sama) terjadi ketika setiap anggota 

kelompok tersebut memberikan hak yang sama terhadap tanggung jawab dan 

masukan dari setiap anggota kelompok, (S) Simultaneous Interaction 

(interaksi simultan) terjadi ketika di kelas siswa dapat memanfaatkan waktu 

yang telah dirancang untuk berinteraksi sebanyak mungkin dengan anggota 

kelompoknya. 

Slavin (2005:4) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan alternatif 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama 

secara aktif dan saling melengkapi. Ciri utama pembelajaran ini adalah adanya struktur 

tugas, tujuan dan penghargaan kooperatif. Daryanto (2013:421) mengemukakan bahwa 

pembelajaran aktif dan partisipatif mendorong anak untuk belajar dengan cara yang 

paling efektif melalui tindakan dan kata-kata.  

Fokusnya lebih pada apa yang dilakukan para siswa daripada yang dibuat oleh 

guru. Guru bertindak sebagai fasilitator, artinya guru membantu dan mendampingi 

kegiatan belajar siswa yang berlangsung lewat pengalaman dan melakukan kegiatan. 

Hal ini berbeda dengan peran tradisional dimana guru hanya berperan sebagai seseorang 

yang memberikan pengetahuan. Siswa pada umumnya menerima begitu saja apa yang 

disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian pembelajaran kooperatif dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran yang 

memungkinkan siswa bekerja sama secara aktif dan saling bertanggung jawab atas 

tugasnya dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Eggen dan 

Kauchak (2012:131) kerja kelompok bisa digunakan untuk mencapai tujuan belajar 

tingkat rendah dan tinggi. Pembelajaran kooperatif sebaiknya melibatkan siswa-siswa 

yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi agar kesetaraan di antara mereka bisa 

dicapai seutuhnya. Siswa bukan lagi sebagai objek pembelajaran namun bisa berperan 

sebagai subjek yakni menjadi tutor bagi teman sebayanya. Selain itu, pembelajaran 

kooperatif menimbulkan dampak psikologi yang penting pengaruhnya terhadap rasa 

harga diri dan percaya diri para siswa.  

 

Elemen-Elemen Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif sebagai sebuah sistem memiliki beberapa elemen yang 

saling terkait. Lie (2002:31) mengemukakan elemen-elemen pembelajaran kooperatif 

adalah sebagai berikut. 
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a. Adanya Saling Ketergantungan Positif 

Guru menciptakan suasana yang mendorong siswa merasa saling membutuhkan. 

Rasa saling membutuhkan inilah yang dimaksud dengan saling ketergantungan 

positif. Saling ketergantungan positif dapat dicapai melalui beberapa hal yakni: 

saling ketergantungan dalam menyelesaikan tugas, saling ketergantungan memilih 

bahan atau sumber, saling ketergantungan berperan, saling ketergantungan 

memperoleh hadiah. Keberhasilan suatu karya tergantung pada keberhasilan 

anggotanya. Guru harus menyusun tugas sedemikian rupa sehingga tercipta 

kelompok kerja yang efektif dimana setiap anggota dapat mencapai tujuannya. 

b. Interaksi Tatap Muka 

Interaksi tatap muka memungkinkan siswa untuk berdialog baik dengan guru 

maupun dengan siswa lainnya. Setiap kelompok diberi kesempatan bertemu dan 

berdiskusi sehingga membentuk sinergi yang menguntungkan. 

c. Akuntabilitas Individual 

Pembelajaran kooperatif menampilkan wujudnya dalam pembelajaran kelompok. 

Penilaian dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi secara 

individual. Hasil penilaian secara individual selanjutnya disampaikan oleh guru 

kepada kelompok agar semua anggota kelompok mengetahui siapa anggota yang 

memerlukan bantuan dan siapa yang dapat memberikan bantuan. Oleh karena itu, 

setiap anggota harus memberikan sumbangan demi kemajuan kelompok. Penilaian 

yang didasarkan atas rata-rata penguasaan semua anggota kelompok secara 

individual ini yang dimaksud dengan akuntabilitas individual. Setiap anggota 

bertanggung jawab atas kelompoknya. 

d. Keterampilan Menjalin Hubungan Antar Pribadi 

Keterampilan sosial seperti tenggang rasa, sikap sopan terhadap teman, mengkritik 

ide dan bukan mengkritik teman, berani mempertahankan pemikiran logis, tidak 

mendominasi orang lain, mandiri, dan beberapa keterampilan lain yang bermanfaat 

dalam menjalin hubungan antar pribadi (interpersonal relationship) tidak hanya 

diasumsikan tetapi sengaja diajarkan. Siswa yang tidak dapat menjalin hubungan 

antar pribadi akan memperoleh teguran dari guru dan sesama siswa. 

Setiap siswa dilatih cara berkomunikasi. Keberhasilan kelompok tergantung 

pada kesediaan anggotanya untuk saling mendengarkan dan menyampaikan pendapat. 

Siswa diajarkan cara menyanggah pendapat orang lain dengan santun. Keterampilan 

berkomunikasi memerlukan proses untuk pembinaan mental dan emosional. 

 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Paired Story Telling  

Sintaks Pembelajaran Kooperatif Tipe Paired Story Telling 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Paired Story Telling dapat diterapkan untuk 

pengajaran membaca, menulis, mendengarkan maupun berbicara (Huda, 2015:151). 

Bahan pelajaran yang paling cocok digunakan dengan teknik ini adalah bahan-bahan 

yang bersifat naratif dan deskriptif, namun hal ini tidak menutup kemungkinan 

dipakainya bahan-bahan lain. Dalam teknik ini, guru harus memahami kemampuan dan 

pengalaman siswa-siswanya dan membantu mereka mengaktifkan kemampuan dan 

pengalaman ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. Dalam kegiatan ini siswa 

dirangsang untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan berimajinasi. Buah 

pemikiran mereka akan dihargai sehingga siswa akan terdorong untuk terus belajar. 
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Tabel 1. Sintaks Pembelajaran Kooperatif Model Paired Story Telling 

Langkah  Kegiatan 

1.  Siswa berpasangan, setiap siswa membaca bagian cerita berbeda. 

2.  Masing-masing siswa menentukan kata kunci dari cerita yang dibacanya. 

3.  Siswa menukarkan kata kunci dengan pasangannya selanjutnya membuat karangan 

berdasarkan kata kunci sambil mengingat cerita yang dibaca. 

4.  Siswa berdiskusi menyamakan persepsi tentang keseluruhan cerita. 

5.  Guru bersama siswa membahas cerita yang dibaca. 

(Sumber: Huda, 2015:152-153) 

Prosedur Pembelajaran 

Agar lebih memahami kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Paired Story Telling maka dapat dijelaskan dengan prosedur berikut 

ini.  

a. Guru membagi teks menjadi 2 bagian. 

b. Sebelum teks tersebut dibagikan, guru memberikan penjelasan mengenai materi 

yang akan dibahas di dalam teks. Guru dapat melakukan tanya jawab dengan siswa 

dan menggali pengetahuan siswa mengenai materi yang akan dibahas. Kegiatan ini 

seringkali disebut sebagai kegiatan brainstroming . Kegiatan brainstroming ini 

dimaksudkan untuk mengaktifkan kemampuan siswa agar lebih siap menghadapi 

materi yang baru. 

c. Pada saat kegiatan brainstroming, siswa akan belajar memberikan prediksi materi 

apa saja yang mereka peroleh. Guru perlu menekankan bahwa siswa tidak perlu 

memberikan prediksi yang benar-benar tepat. Kegiatan ini hanya sebagai pemicu 

agar siswa siap menerima materi. 

d. Siswa berkelompok secara berpasangan. 

e. Bagian teks pertama diberikan kepada siswa A, sedangkan siswa B menerima 

bagian teks yang kedua. 

f. Siswa diminta membaca teks mereka masing-masing. 

g. Sambil membaca, siswa diminta mencatat beberapa kata/frasa kunci yang terdapat 

dalam teks yang mereka baca. Jumlah kata/frasa bisa disesuaikan dengan 

panjangnya teks. 

h. Setelah selesai membaca, siswa saling menukar kata/frasa kunci dengan pasangan 

masing-masing. 

i. Sambil mengingat-ingat teks yang telah dibaca sendiri, masing-masing siswa 

berusaha untuk mengarang sebuah teks yang belum dibaca (atau yang sudah dibaca 

pasangannya) berdasarkan kata-kata/frasa-frasa kunci dari pasangannya. 

j. Siswa yang telah membaca teks yang pertama berusaha memprediksikan dan 

menulis apa yang terjadi selanjutnya, sedangkan siswa yang membaca teks yang 

kedua menulis apa yang terjadi sebelumnya. 

k. Tentu saja, versi karangan masing-masing siswa ini tidak harus sama dengan teks 

yang sebenarnya. Tujuan kegiatan ini bukan untuk mendapatkan jawaban yang 

benar, melainkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memprediksi isi 

teks. Setelah selesai menulis, beberapa siswa bisa diberi kesempatan untuk 

membacakan hasil karangan mereka. 

l. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi mengenai isi teks 

secara keseluruhan. Melalui kegiatan ini siswa dalam satu kelompok dapat berbagi 

pengetahuan mengenai isi teks yang dibaca sebelumnya. Setelah berdiskusi, siswa 

dapat menuliskan karangan utuh berdasarkan teks yang dibaca oleh masing-masing 

siswa dalam kelompok. 
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m. Kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik pembelajaran pada 

pertemuan hari itu. Diskusi ini bisa dilakukan antar pasangan atau bersama seluruh 

siswa. 

 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Rally Coach 

Sintaks Pembelajaran Kooperatif Tipe Rally Coach 

Model pembelajaran kooperatif tipe Rally Coach dapat digunakan dengan 

permasalahan yang dituliskan dalam selembar kertas atau diucapkan secara lisan oleh 

guru. Sesuai dengan fungsi struktur Kagan dan Kagan (2009:6.24) dalam model 

pembelajaran Rally Coach untuk siswa dapat meningkatkan dan mengembangkan yaitu 

keterampilan sosial (Social Skills), keterampilan berkomunikasi (Communication 

Skills), membangun pengetahuan (Knowledge Building), dan mampu mengembangkan 

keterampilan berpikir (Thinking Skills). Sintaks pembelajaran kooperatif model Rally 

Coach yaitu: 

 
Tabel 2. Sintaks Pembelajaran Kooperatif Model Rally Coach 

Langkah Kegiatan 

1.  Pasangan A memecahkan masalah pertama 

2.  Pasangan B mengamati dan mendengarkan, menilai, memberitahu jika diperlukan 

dan menghargai 

3.  Pasangan B memecahkan masalah berikutnya 

4.  Pasangan A mengamati dan mendengarkan, menilai, memberitahu jika diperlukan 

dan menghargai 

(Sumber: Kagan dan Kagan, 2009:6.32) 

 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca 

untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-

kata bahasa tulis (Tarigan, 2008:7). Menurut Ghazali (2013:207), membaca adalah 

tindakan merekonstruksi makna yang disusun penulis di tempat dan waktu yang 

berjauhan dengan tempat dan waktu penulisan. Pengertian membaca juga dikemukakan 

oleh Anderson dalam Tarigan (2008:7), yaitu: 
Dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyandian kembalai dan 

pembaca sandi (a recording and decoding prosess), berlainan dengan 

berbicara dan menulis yang justru melibatkan penyandian (encoding). 

Sebuah aspek pembacaan sandi (decoding) adalah menghubungkan kata-kata 

tulis (written word) dengan makna bahasa lisan (oral language meaning) 

yang mencakup pengubahan tulisan/cetakan menjadi bunyi yang bermakna. 

Stone (2013:46) menjelaskan bahwa membaca adalah satu proses yang kompleks 

yang harus dicontohkan, diajarkan, dilatih, dan dievaluasi setiap harinya. Termasuk juga 

kemampuan untuk mengurai kata-kata dan juga frasa, suara/nada, ekspresi dan 

kefasihan yang tepat. Komponen yang saling berhubungan ini membentuk jembatan 

yang membantu pembaca untuk memahami buku yang dibaca. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa reading adalah bringing meaning to and getting meaning from printed 

or written material, memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di 

dalam bahasa tulis (Finochiaro and Bonomo dalam Tarigan (2008: 9).  

Menurut Grellet dalam Ghazali (2013:207) ketika kita membaca, kita cenderung 

untuk menggunakan empat cara di dalam memahami teks itu: 

a. Skimming, membaca teks secara cepat dan sekilas agar bisa mendapatkan ide utama 

dari terks tersebut. 
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b. Scanning, membaca teks secara cepat dan sekilas untuk menemukan informasi 

tertentu di dalam teks itu. 

c. Membaca ekstensif yaitu membaca teks-teks panjang untuk tujuan rekreasi 

(bersenang-senang) dan untuk menambah pengetahuan umum atau meningkatkan 

kelancaran dalam berbahasa. 

d. Membaca intensif yaitu membaca teks-teks pendek untuk mencari informasi dan 

mengembangkan akurasi di dalam memahami teks secara terinci. 

Guru dapat membantu serta membimbing para siswa untuk mengembangkan serta 

meningkatkan keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan dalam membaca melalui 

penerapan pembelajaran Paired Story Telling dan Rally Coach. Usaha yang dapat dilaksanakan 

untuk meningkatkan keterampilan membaca itu, antara lain (Tarigan, 2008:14-16): 
a. Guru dapat menolong siswa memperkaya kosa kata mereka seperti: 

memperkenalkan sinonim/antonim/kata/paraphase/kata-kata yang berdasar sama, 

memperkenalkan imbuhan (awalan, sisipan, akhiran), menerka makna kata dari 

hubungan kalimat, menjelaskan arti suatu kata abstrak dengan menggunakan bahasa 

ibu/bahasa daerah siswa. 

b. Guru dapat membantu siswa memahami makna struktur-struktur kata, kalimat dan 

sebagainya. 

c. Guru dapat menjelaskan pengertian kiasan, sindiran, ungkapan, pepatah atau 

peribahasa. 

d. Guru dapat menjamin serta memastikan pemahaman para siswa dengan berbagai 

cara seperti: mengemukakan berbagai jenis pertanyaan terhadap kalimat yang sama, 

mengemukakan pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan oleh siswa dalam 

bahan bacaan, menyuruh siswa membuat rangkuman, menanyakan apa ide pokok 

suatu paragraf, serta menunjukkan kalimat-kalimat yang kurang baik letak 

susunannya. 

e. Guru dapat meningkatkan kecepatan membaca siswa dengan cara seperti: siswa 

disuruh membaca dalam hati dan guru mengukur waktu membacanya, harus 

dihindari gerakan-gerakan bibir, dan guru harus menjelaskan tujuan-tujuan 

membaca pada siswa. 
 

Dalam melakukan penilaian dapat menggunakan penilaian yang terdapat dalam 

PIRLS. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) adalah studi 

internasional tentang literasi membaca untuk siswa sekolah dasar. Studi ini 

dikoordinasikan oleh IEA (The International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement) yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. PIRLS 

merupakan studi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu pada tahun 2001, 

2006, 2011, dan seterusnya. Indonesia mulai berpartisipasi pada PIRLS 2006. Pada 

tahun itu sebanyak 45 negara atau negara bagian berpartisipasi sebagai peserta. Pada 

PIRLS 2011 bertambah menjadi 45 negara/negara bagian, 9 peserta benchmark, dan 3 

peserta prePIRLS berpartisipasi sebagai peserta (Mullis dkk, 2011:26). 

Dalam melakukan studi ini, setiap negara harus mengikuti prosedur operasi 

standar yang telah ditetapkan seperti pelaksanaan uji coba dan survei, penggunaan tes 

dan angket, penentuan populasi dan sampel, pengelolaan dan analisis data, dan 

pengendalian mutu. Tujuan PIRLS adalah untuk mengukur prestasi literasi membaca 

siswa di negara-negara peserta. Bagi Indonesia, manfaat yang dapat diperoleh yaitu 

untuk mengetahui posisi prestasi siswa Indonesia bila dibandingkan dengan prestasi 

siswa di negara lain dan faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, hasil studi 
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diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Dasar dan penilaian literasi membaca dalam PIRLS 2011 adalah tujuan 

membaca dikelompokkan ke dalam dua bagian sedangkan proses pemahaman 

dikelompokkan menjadi empat bagian. Distribusi spesifikasi dari penilaian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan membaca untuk:  

 Berpengalaman bersastra (50%) 

Terdiri atas cerita pendek yang lengkap atau kumpulan episode dengan ilustrasi 

yang mendukung. Di dalamnya meliputi cerita masa kini dan tradisional kira-

kira terdiri atas 800 kata panjangnya dengan berbagai pengaturan. Masing-

masing memiliki tokoh utama dan satu alur. Pokok bahasannya meliputi tokoh 

utama cerita, dialog, humor dan beberapa bahasa kiasan. 

 Memperoleh dan menggunakan informasi (50%). 

Lima bagian informasi termasuk berbagai kesinambungan dan teks yang tidak 

berkesinambungan sebanyak 600-900 kata. Teks tersebut memiliki penampilan 

berupa diagram, peta, ilustrasi, foto, atau tabel. Materi yang dibahas seputar 

masalah ilmiah, etnografi, biografi,sejarah maupun ide-ide ilmiah. Teks 

informasi disusun secara tersruktur termasuk mencakup logika, argumentasi, 

kronologi dan topik yang dibahas. 

b. Proses pemahaman dalam:  

 Mengambil informasi secara eksplisit (20%). Siswa yang hanya tuntas pada 

proses mengambil informasi secara eksplisit termasuk dalam kategori low 

(rendah). Pada tahap ini siswa dapat menunjukkan kemampuan mengambil 

informasi dari teks yang bersifat eksplisit atau mudah ditemukan pada teks. 

 Membuat kesimpulan secara langsung (30%). Siswa yang dapat menguasai 

tahap ini dikategorikan sebagai intermediate (menengah). Pada tahap ini siswa 

mampu mengambil informasi, membuat kesimpulan sederhana, menggunakan 

beberapa presentasi, dan mulai mengenali kosakata. 

 Menginterpretasikan dan mengintegrasikan gagasan dan informasi (30%). 

Siswa pada tahap ini dikategorikan sebagai high (siswa dengan kemampuan 

tinggi). Pada tahap ini siswa mampu membedakan langkah dan informasi 

secara tepat, membuat kesimpulan dan pendapat berdasarkan teks, mulai 

mengevaluasi isi teks, dan mengenali kosakata. 

 Mengevaluasi isi, bahasa, dan unsur teks (20%). Siswa pada tahap ini termasuk 

kategori advanced (maju). Pada tahap ini siswa mampu memberikan 

pandangan secara teoritis dan penjelasan berdasarkan keseluruhan isi teks yang 

dibacanya, mengevaluasi isi teks, mengenali kosakata, dan unsur teks. 

 

Dalam membuat pertanyaan yang bersifat pemahaman, siswa diharapkan dapat 

mencapai kategori advanced (maju). Pertanyaan yang telah dibuat tidak hanya 

mencakup tataran pengambilan informasi secara eksplisit saja melainkan siswa dapat 

dibimbing agar kemampuan dalam memahami teks lebih meningkat. Pertanyaan-

pertanyaan yang mengarah pada tujuan pemahaman inilah yang akan digunakan sebagai 

penilaian hasil keterampilan membaca siswa sehingga dapat diketahui peningkatannya 

pada setiap kategori. 

Tabel berikut menunjukkan peringkat prestasi literasi membaca siswa antar 

negara-negara peserta (rata-rata skor internasional = 500 dan standar deviasi = 100). 
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Tabel 3. Skor Rata-Rata Prestasi Literasi Membaca 

No. Negara Skor No. Negara skor 

1 Hongkong  571 24 Slovenia 530 

2 Federasi Rusia 568 25 Austria 529 

3 Finlandia  568 26 Lithuania 528 

4 Singapura  567 27 Australia 527 

5 Irlandia Utara 558 28 Polandia 526 

6 USA  556 29 Perancis 520 

7 Denmark 554 30 Spanyol 513 

8 Kroasia  553 31 Norwegia 507 

9 China Taipei 553 32 Belgia 506 

10 Irlandia  552 33 Romania 502 

11 Inggris  552 Rata-rata Skor Internasional 500 

12 Kanada  548 34 Georgia 488 

13 Belanda 546 35 Malta 477 

14 Republik Ceko 545 36 Trinidad dan Tobago 471 

15 Swedia  542 37 Azerbaijan 462 

16 Italia  541 38 Iran 457 

17 Jerman  541 39 Kolombia 448 

18 Israel  541 40 Emirat arab 439 

19 Portugal 541 41 Saudi Arabia 430 

20 Hungaria  539 42 Indonesia 428 

21 Republik Slovakia 535 43 Qatar 425 

22 Bulgaria 532 44 Oman 391 

23 New Zealand 531 45 Maroko 310 

(Sumber: Mullis dkk, 2011:38) PIRLS INTERNATIONAL RESULT IN READING 

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata skor prestasi literasi membaca siswa 

Indonesia (428) meningkat skornya dari tahun 2006 yang memperoleh skor  (405). 

Indonesia berada pada posisi 42 dari 45 negara (negara bagian) peserta. Indonesia masih 

lebih baik dari 3 negara di bawahnya yaitu Qatar, Oman dan Maroko, tetapi tidak lebih 

baik dari 41 negara (negara bagian) di atasnya. Pengumpulan data dilaksanakan secara 

bersamaan di sekolah-sekolah sampel. Siswa dalam satu kelas diberikan buku tes utnuk 

dikerjakan selama 80 menit. Setelah itu, siswa, orang tua, guru dan kepala sekolah 

diminta mengisi angket. Sebanyak 4.000 siswa dari 150-200 sekolah terpilih sebagai 

sampel. Totalnya terdapat sekitar 325.000 siswa berpartisipasi pada PIRLS 2011. 

 

PENUTUP 

Pembelajaran kooperatif tipe Paired Story Telling dan Rally Coach dapat 

digunakan oleh guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam 

meningkatkan keterampilan membaca. Kedua pembelajaran tersebut sangat cocok 

dengan materi yang bersifat naratif dan deskriptif. Kesulitan siswa dalam memahami 

bacaan dapat diatasi dengan menerapkan pembelajaran Paired Story Telling dan 

kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran Rally Coach. Melalui pembelajaran ini, 

guru tidak lagi mendominasi pembelajaran sehingga siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang dapat membimbing 

siswa melaksanakan pembelajaran. Dalam melakukan penilaian dapat menggunakan 

penilaian yang terdapat dalam PIRLS dimana siswa diarahkan agar dapat menjawab 

pertanyaan yang bersifat pemahaman. 
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Abstrak 
Pengajaran merupakan proses aktivitas dan kreativitas seorang guru, sebagai bentuk 

usaha pencapaian kompetensi kurikulum. Di dalamnya terdapat langkah-langkah 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan memiliki 

bahasan materi yang lebih dekat dengan lingkungan sekitar siswa. Didasarkan pada 

hal tersebut, maka kegiatan pembelajaran yang dikembangkan guru untuk siswa 

dapat merujuk pada pendekatan konstruktivis, pendekatan konstruktivis yaitu suatu 

pendekatan pembelajaran yang berimplikasi pada siswa menyusun sendiri skemata 

pengalaman belajarnya dari lingkungan terdekat secara mandiri, sehingga 

pembelajaran bagi siswa akan lebih bermakna. Bentuk pembelajaran Konstruktivis 

di kelas rendah, akan lebih mudah jika dimulai dari lingkungan sekitar yang sudah 

dikenal siswa. Konsep terdahulu yang di dapat siswa dari lingkungan akan 

dikonstruk secara terus menerus dan berkala melalui pembelajaran yang dialaminya 

di sekolah. Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman 

mengenai konsep, karakteristik dan penerapan konstruktivis dalam kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukannya di kelas rendah. 

Kata kunci: Konstruktivis, belajar bermakna, kelas rendah 
 

Abad 21 teori pembelajaran mengalami pergeseran paradigma yang selama ini 

lembaga persekolahan dan perguruan tinggi mengarah tujuan pembelajaran pada teori 

perilaku. Kemudian seiring dengan perkembangan pengetahuan, seni, dan teknologi 

para pakar pembelajaran menyadari bahwa proses pembelajaran yang dilakukan adalah 

menciptakan siswa belajar untuk mengetahui (Learning to know), belajar untuk berbuat 

(Learning to do), belajar untuk menjadi dirinya sendiri (Learning to be), dan belajar 

untuk hidup bersama-sama (Learning to life together)(Yamin, 2013:23). Kebermaknaan 

dalam belajar bagi siswa di kelas rendah Sekolah Dasar, sangat menarik untuk diulas, 

khususnya pada proses pembelajaran siswa sebagai komponen strategis dalam 

menerapkan pembelajaran. Guru sebagai pemegang peranan penting dalam pendidikan, 

seyogyanya secara aktif berinovasi dalam menjawab perkembangan dinamis yang 

dialami siswa akibat perubahan zaman. Perubahan zaman yang selalu beriringan dengan 

perubahan kurikulum, memiliki permasalahan selama proses belajar mengajar, 

diantaranya penulis menemukan masalah guru terhadap strategi pembelajaran, sistem 

penilaian, dan permasalahan terhadap perlunya sumber materi lain dalam proses belajar 

mengajar ketika di kelas. 

Mengajar merupakan penataan lingkungan agar siswa termotivasi dalam 

menggali makna serta menghargai ketidakmenentuan. Atas dasar ini, maka siswa akan 

memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pada 

pengalamannya, dan perspektif yang dipakai dalam menginterpretasikannya (Degeng, 

1998:9). Permasalahan guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada masa 

transisi perubahan kurikulum. Penulis mencoba untuk memaparkan konsep dan 

karakteristik konstuktivis dalam suatu pelaksanaan pembelajaran di kelas rendah, 

dengan harapan memberikan kejelasan terhadap aplikasi pembelajaran yang berbasis 

konstruktivis, khususnya bagi guru kelas rendah. Serta sebagai salah satu bentuk solusi 

pemecahan masalah dalam pengajaran dengan menyusun sebuah rencana kegiatan 
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belajar mengajar yang dikembangkan dari lingkungan sekitar siswa serta mampu  

memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa.  

PEMBAHASAN 

Konsep Pendekatan Konstruktivis 

 Proses pembelajaran melalui pendekatan perilaku sudah tidak tepat lagi untuk 

diterapkan, karena menciptakan siswa memiliki kemampuan dan intelek berkembang 

ketika individu menghadapi pengalaman baru dan membingungkan dan ketika mereka 

berusaha mengatasi diskrepansi yang ditimbulkan oleh pengalaman-pengalaman.Dalam 

usaha menemukan pemahaman ini, individu menghubungkan pengetahuan baru dengan 

pengetahuan sebelumnya dan mengkonstruksikan makna baru. Piaget, Vigotsky 

(Yamin,2013:23). Pandangan konstruktivistik berimplikasi pada  siswa dan guru belajar 

menggunakan lingkungan terdekat tempat siswa hidup dan menghidupi di dalam 

dunianya (Akbar, 2013:46).  Dalam hal ini lingkungan menjadi satu hal penting untuk 

dimulainya suatu pembelajaran baik bagi perencanaan guru maupun pelaksanaan dan 

evaluasi bagi guru dan siswa. Konstruktivisme merupakan Pendekatan untuk 

pembelajaran yang menekankan bahwa individu akan belajar dengan baik apabila 

mereka secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman (Santrock, 2007:389)  

Dasar filosofis Konstruktivis telah dilahirkan John Dewey dalam Democracy 

Education (1916) menyebutkan sekolah sebagai cermin masyarakat yang lebih besar 

dan kelas menjadi laboratorium untuk penyelidikan dan pengatasan masalah kehidupan 

nyata. Kemudian Jean Piaget dan Lev Vigotsky mengembangkan konsep 

konstruktivism yang dijadikan sandaran pendidikan abad ke 21 (Yamin,2013:23). 

Peranan seorang guru dalam interaksi pendidikan ialah sebagai pengendali, diantaranya 

sebagai berikut: 1) Menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk 

mengambil keputusan dan bertindak, 2) Menumbuhkan kemampuan mengambil 

keputusan dan bertindak, dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan siswa, 3) 

Menyediakan system dukungan yang memberikan kemudahan belajar bagi siswa 

mempunyai peluang optimal untuk berlatih (Budiningsih, 2012:59). Dalam Jurnal 

Peluang, volume 1, No. 2, April 2013 oleh John Abdi, dituliskan bahwa Langkah 

pembelajaran konstruktivisme ada empat tahapan, yaitu appersepsi, eksplorasi, diskusi 

dan penjelasan konsep serta pengembangan dan aplikasi. Proses pembelajaran yang 

direncanakan seorang guru seharusnya menggambarkan ke empat langkah tersebut, 

serta mendukung adanya proses pengkonstruksian konsep baru baik konstruk kognitif 

maupun konstruk sosial. 

Proses mengkonstruksi pengetahuan itu sendiri merupakan proses dimana 

seseorang mengetahui sesuatu dengan menggunakan indranya. Keterlibatan panca indra 

saat belajar bisa melalui interaksinya dengan objek dan lingkungan. Misalnya dengan 

melihat, mendengar, merasakan,  memegang dan membau secara langsung mengenai 

objek yang sedang dipelajarinya, berdasar hal tersebut, pengetahuan bukanlah satu hal 

yang sudah ditentukan, melainkan sebuah proses pembentukan. Semakin banyak 

seseorang berinteraksi dengan objek dan lingkungannya, maka pengetahuan dan 

pemahamannya akan objek dan lingkungan tersebut akan lebih meningkat dan rinci 

(Budiningsih, 2012:57). Vigotsky menekankan bahwa murid mengkonstruksi 

pengetahuannya melalui interaksi social dengan orang lain, sehingga guru harus 

menciptakan banyak kesempatan bagi murid untuk belajar dengan guru dan teman 

sebaya dalam mengkonstruksi pengetahuan bersama. Dalam model Piaget dan 

Vigotsky, guru berfungsi sebagai fasilitator dan membimbing ketimbang sebagai 

pengatur dan pembentuk pembelajaran anak (Santrock, 2007:390). 
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Pandangan tentang konstruktivistik pengetahuan itu sangat bervariasi. Sumber 

variasi yang utama berangkat dari penekanan pada beragam aspek dari proses 

konstruksi pengetahuan yang disandang pakar teori, dan secara khusus dalam aspek 

interaksi sosial. Dua posisi atau ragam konstruktivistik itu adalah konstuktivistik 

kognitif dan konstruktivistik sosial. Konstruktivistik kognitif dibangun berdasar karya-

karya Piaget yang berfokus pada konstruksi pengetahuan yang bersifat individu dan 

internal. Teori belajar konstruktivistik ini menyatakan bahwa siswa adalah orang yang 

secara individual harus menemukan dan mentransformasi informasi kompleks, 

mengecek informasi yang baru terhadap informasi yang lama, dan merevisi aturan-

aturan yang lama jika tidak sesuai lagi(Slavin dalam Immanuel, 2009). Konstruktivistik 

kognitif menganjurkan aktivitas-aktivitas belajar yang menekankan pada pembelajaran 

berbasis pengalaman dan percobaan. Siswa mendapatkan pengetahuan dengan melalui 

manipulasi benda-benda konkrit dan bukan dari penyajian guru. Dalam pandangan ini 

guru lebih berperan menyediakan materi dan memberi lingkungan belajar yang 

mendukung, dan guru sebaliknya harus menahan diri untuk tidak memaksa ide-ide dan 

nilai-nilai dalam mengembangkan siswa. 

Konstruktivistik sosial lebih dipengaruhi oleh karya-karya Vigotsky (1962)  

yang menganjurkan bahwa pengetahuan pertama kali dibentuk dalam konteks sosial dan 

selanjutnya dalam diri individu. Proses bertukar pendapat atau pandangan antar individu 

menghasilkan pemahaman yang dibangun secara bersama-sama tidak menimbulkan 

disquailibration. Hasil sharing juga mengandung makna bahwa guru atau pendidik tidak 

dianjurkan keluar atau menjaga jarak dari siswa, atau membiarkan siswa melakukan 

tugasnya secara mandiri seperti pandangan Piaget. Konstruktivistik  sosial menggaris 

bawahi peran guru dan untuk kembali memikirkan tentang bagaimana mengorganisasi 

dan mengimplementasi aktivitas belajar, bagaimana memotivasi dan menilai belajar 

siswa. Intinya konstruktivistik sosial fokusnya pada memfasilitasi pengkonstruksian 

pemahaman siswa melalui interaksi sosial. Untuk mencapai hal ini, penciptaan situasi 

yang memungkinkan siswa dapat bertukar ide dan berkolaborasi dalam memecahkan 

masalah adalah salah satu peran penting guru. 

Pembelajaran konstruktivis, memberi kesempatan luas pada siswa untuk bisa 

mengasimilasi dan/atau mengakomodasi konsep baru ke dalam konsep lamanya, 

sehingga tercipta ilmu pengetahuan baru yang mereka terima. Constructivist Learning 

Theories emphasizes how the ideas and thinking learners already possess are used to 

assimilate and/or accommodate new information and experiences into conceptual 

frameworks (Slavin, 2013:152), teori pengajaran konstruktivis menekankan pada 

bagaimana ide dan pemikiran sudah dimiliki oleh siswa yang kemudian digunakan 

untuk mengasimilasi dan/atau mengakomodasi informasi dan pengalaman ke dalam 

kerangka konseptual. Penerapan pendekatan konstruktivis dalam proses pembelajaran 

tidak berarti bahwa guru tidak memiliki aturan-aturan dalam belajar siswa, guru tetap 

menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, mediator, yang dapat membantu siswa 

mengkonstruk kerangka konsep dengan benar. Konsep konstruktivis yang dijabarkan 

pada bagian ini melatarbelakangi adanya karakteristik dan implikasi pembelajaran 

konstruktivis yang ingin penulis paparkan, dengan harapan memberikan deskripsi yang 

jelas mengenai langkah-langkah yang seharusnya dilakukan guru untuk menciptakan 

pembelajaran berbasis konstruktivis. 
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Karakteristik Pendekatan Konstruktivis 

Dalam pandangan konstruktivis sosial kegiatan belajar mengajar dalam kelas 

memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Orientasi tujuan penting adalah konstruksi 

makna kolaboratif, (2) guru memantau perspektif, pemikiran, dan perasaan murid, (3) 

guru dan murid saling belajar dan mengajar, (4) interaksi sosial mendominasi kelas, (5) 

kurikulum dan isi fisik dari kelas mencerminkan minat murid dan dipengaruhi oleh 

kultur mereka (Santrock, 2007:391).  

Karakteristik konstruktivis dari penataan lingkungan belajar dengan adanya 

keterlibatan anak sebagai subjek yang belajar menimbulkan implikasi yang luas karena 

terkandung suatu pemikiran pembaharuan tentang bagaimana memperlakukan anak 

sebagai subjek yang belajar bukan objek yang dibelajarkan, serta apa yang harus 

disediakan untuknya agar terjadi peristiwa belajar dalam dirinya. Karakteristik kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan siswa dalam rancangan pembelajaran dapat 

dijelaskan sebagai berikut: (1) Tahap appersepsi, guru mengajukan pertanyaan kepada 

siswa sebagai langkah awal memfokuskan perhatian siswa sekaligus mengajak siswa 

untuk membuat prediksi pribadi, (2) Tahap eksplorasi, siswa berdiskusi dengan teman 

sekelompok dan membangun prediksi kelompok, (3) Tahap diskusi dan penjelasan 

konsep, siswa memberikan hasil diskusi dan solusi berdasarkan hasil observasi. Pada 

tahap ini siswa dapat dikatakan sudah mengkonstruk kerangka konsep dalam 

pemikirannya baik dengan cara asimilasi maupun akomodasi, (4) Tahap Laporan 

Kelompok, penjelasan dan aplikasi, merupakan tahap dimana konsep baru sudah 

menjadi milik siswa secara pribadi (Suparno,P. 1997). Dari tahapan kegiatan 

pembelajaran konstruktivis yang diungkapkan oleh Paul Suparno tersebut mengarah 

pada pandangan konstruktivis daam bidang pendidikan yang menjadi acuan bagi guru 

untuk merancang kegiatan belajar mengajar di kelasnya. 
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Tabel 1. Pandangan Konstruktivistik dalam Bidang Pendidikan di Sekolah 

Belajar dan 

Pembelajaran 

Penataan lingkungan 

Belajar dan 

Pembelajaran 

Tujuan 

Pembelajaran 

Strategi 

Pembelajaran 
Evaluasi 

Konstruktivis 

memandang bahwa 

pengetahuan adalah 

non-objective, 

bersifat temporer, 

selalu berubah, dan 

tidak menentu 

 

Belajar adalah 

penyusunan 

pengetahuan dari 

pengalaman 

konkrit, akivitas 

kolaboratif, dan 

refleksi serta 

interpretasi. 

Mengajar adalah 

menata lingkungan 

agar si belajar 

termotivasi dalam 

menggali makna 

serta menghargai 

kedinamisan. 

 

Siwa akan memiliki 

pemahaman yang 

berbeda terhadap 

pengethuan 

tergantung pada 

pengalamannya, 

dan perspektif yang 

dipakai dalam 

menginterpretasika

nnya. 

 

Mind berfungsi 

sebagai alat untuk 

menginterpretasi 

peristiwa, objek, 

atau perspektif yang 

ada dalam dunia 

nyata sehingga 

makna yang 

dihasilkan bersifat 

unik dan 

individualistic. 

Siswa harus bebas, 

Kebebasan menjadi 

unsur yang esensial 

dalam lingkungan 

belajar. 

 

Kegagalan atau 

keberhasilan, 

kemampuan atau 

ketidakmampuan dilihat 

sebagai interpretasi yang 

berbeda yang perlu 

dihargai. 

 

Kebebasan dipandang 

sebagai penentu 

keberhasilan belajar.  

 

Siswa adalah Subjek 

yang harus mampu 

menggunakan kebebasan 

untuk melakukan 

pengaturan diri dalam 

belajar. 

 

Kontrol belajar dipegang 

oleh siswa. 

 

Tujuan 

pembelajaran 

ditekankan 

pada belajar 

bagaimana 

belajar. 

Penyajian isi 

menekankan 

pada 

penggunaan 

pengetahuan 

secara bermakna 

mengikuti 

urutan dari 

keseluruhan ke 

bagian. 

 

Pembelajaran 

lebih banyak 

diarahkan untuk 

meladeni 

pertanyaan atau 

pandangan 

siswa. 

Aktivitas belajar 

lebih banyak 

didasarkan pada 

data primer dan 

bahan 

manipulative 

dengan 

penekanan pada 

ketrampilan 

berpikir kritis. 

 

Pembelajaran 

menekankan 

pada proses. 

Evaluasi 

menekankan 

pada 

penyusunan 

makna secara 

aktif yang 

melibatkan 

ketrampilan 

terintegrasi, 

dengan 

menggunakan 

masalah dalam 

konteks nyata. 

 

Evaluasi yang 

menggali 

munculnya 

berpikir 

divergent, 

pemecahan 

ganda, bukan 

hanya satu 

jawaban 

benar. 

Evaluasi 

merupakan 

bagian utuh 

dari belajar 

dengan cara 

memberikan 

tugas-tugas 

yang menuntut 

aktivitas beljar 

bermakna 

serta 

menerapkan 

apa yang 

dipelajari 

dalam konteks 

nyata. 

Evaluasi 

menekankan 

pada 

ketrampilan 

proses dalam 

kelompok. 

        Sumber: Degeng (1998:8-13) 

Kelebihan model pembelajaran Konstruktivisme 

Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa 

siswa sendiri, berbagi gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan 

penjelasan tentang gagasannya. Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi 
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pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau 

rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar siswa memperluas 

pengetahuan mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai 

fenomena, sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan 

tentang fenomena yang menantang siswa. 

Pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir 

tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, 

mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasanpada saat 

yang tepat. Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh 

kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks, baik yang telah dikenal 

maupun yang baru dan akhirnya memotivasi siswa untuk menggunakan berbagai 

strategi belajar. Pembelajaran konstruktivisme mendorong siswa untuk memikirkan 

perubahan gagasan merka setelah menyadari kemajuan mereka serta memberi 

kesempatan siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Pembelajaran 

konstruktivisme memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa 

mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu 

jawaban yang benar. 

Kekurangan Metode Konstruktivisme 

Siswa membangun pengetahuan mereka sendiri, tidak jarang bahwa konstruksi 

siswa tidak cocok dengan pembangunan ilmuwan yang menyebabkan kesalahpahaman. 

Konstruktivisme pengetahuan kita menanamkan bahwa siswa membangun sendiri, hal 

ini pasti memakan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang 

berbeda. Situasi dan kondisi masing-masing sekolah tidak sama, karena tidak semua 

sekolah memiliki infrastruktur yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. 

Didasarkan pada karakteristik pembelajaran konstruktivis di atas, guru dapat 

mengidentifikasi bahwa kegiatan belajar mengajar di kelasnya dirancang memiliki 

kegiatan pembelajaran yang dapat mempermudah siswa untuk menyusun sendiri konsep 

pengetahuannya secara rapi, bahan materi dikembangkan dari lingkungan sekitar 

melalui langkah-langkah pembelajaran dan latihan tugas baik secara individu maupun 

kelompok, serta tak lepas dari tujuan bagaimana membelajarkan siswa mencapai 

kompetensi tertentu. 
 

Pembelajaran berbasis Konstruktivis 

Preskripsi praktis dalam merancang kegiatan belajar yang berimplikasi pada 

pendekatan konstruktivis, diantaranya sebagai berikut: 
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Tabel 2. Kaitan Proposisi Pandangan Konstruktivistik dengan Implikasinya terhadap Kegiatan 

Pembelajaran 
 

Proposisi Implikasi terhadap kegiatan pembelajaran 

Belajar merupakan proses 

pemaknaan informasi baru 

Mendiskusikan pengetahuan baru yang sedang dipelajari, sehingga 

konsep baru bukan hanya dijiplak, melainkan melalui proses 

penyesuaian konstruk dalam diri siswa. 

Memunculkan berpikir divergent, kaitan dan pemecahan ganda, bukan 

hanya pada satu jawaban benar. 

Memunculkan berbagai jenis kegiatan luapan pikiran/aktivitas, seperti: 

bermain peran, simulasi, debat, dan pemberian penjelasan kepada teman. 

Menekankan pada ketrampilan berfikir kritis, seperti: analisis, 

memebandingkan, generalisasi, memprediksi. 

Mengaitkan informasi baru ke pengalaman pribadi atau ke pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa. 

Menggunakan informasi pada situasi baru. 

Konstruktivis berangkat 

dari pengakuan bahwa 

orang yang belajar harus 

bebas, dalam artian bebas 

mengungkapkan makna 

yang berbeda dar hasil 

interpretasinya terhadap 

segala sesuatu yang ada di 

dunia nyata. 

Menyediakan pilihan tugas (tidak semua mengerjakan tugas yang sama). 

Menyediakan pilihan bagaimana cara memperlihatkan bahwa siswa telah 

menguasai apa yang dipelajari. 

Menyediakan waktu yang cukup untuk memikirkan dan mengerjakan 

tugas. 

Jangan terlalu banyak menggunakan tes yang telah ditetapkan waktunya. 

Menyediakan kesempatan untuk berpikir ulang dan melakukan 

perbaikan. 

Melibatkan pengalaman-pengalaman konkrit. 

Strategi yang dipakai 

siswa dalam belajar akan 

menentukan proses dan 

hasil belajarnya. 

Berikan kesempatan untuk menerapkan cara berpikir dan belajar yang 

paling cocok untuk dirinya. 

Memberi waktu kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri tentang 

cara berpikirnya, tentang cara belajarnya, tentang mengapa ia menyukai 

tugas tertentu. 

Motivasi dan usaha 

mempengaruhi belajar dan 

unjuk-kerja 

Motivasilah siswa dengan tugas-tugas riil dalam kehidupan sehari-hari 

dan kaitkan tugas-tugas dengan pengalaman pribadinya. 

Mendorong siswa untuk memahami kaitan antara usaha dan hasil. 

Belajar pada dasarnya 

memiliki aspek social, 

kerja kelompok yang 

sangat berharga. 

Memberi kesempatan untuk melakukan kerja kelompok. 

Menggabungkan kelompok-kelompok yang heterogen. 

Mendorong siswa untuk memainkan peran yang bervariasi. 

Memperhitungkan proses dan hasil kelompok. 

        Sumber: Degeng (1998:26-28) 
 

 Paradigma pembelajaran Konstruktivis merupakan kerangka berpikir pemecahan 

masalah pembelajaran dengan merancang beragam tindakan belajar sesuai keragaman 

yang khas pada diri siswa. Penerapan pembelajaran konstruktivistik selama proses 

pembelajaran muncul dalam lima langkah pembelajaran sebagai berikut: (1) 

Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating knowledge), (2) Pemerolehan 

pengetahuan baru (acquiring knowledge), Pemerolehan pengetahuan baru (acquiring 

knowledge) dengan cara mempelajari suatu secara keseluruhan dulu, kemudian 

memperhatikan detailnya. (3)  pengetahuan (understanding knowledge), Dalam 

memahami pengetahuan, siswa perlu menyelidiki dan menguji semua hal yang 

memungkinkan dari pengetahuan baru itu. (4) Menerapkan pengetahuan dan 

pengalaman yang diperoleh (applying knowledge), Siswa memerlukan waktu untuk 

memperluas dan memperhalus struktur pengetahuannya dengan cara menggunakannya 

secara otentik melalui problem solving. (5) Melakukan refleksi (reflecting on 

knowledge), Jika pengetahuan harus sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara luas, 

maka pengetahuan itu harus dikonsentrasikan dan hal ini memerlukan refleksi 

(Nurhadi,dkk.2004:39) 
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 Kegiatan pembelajaran di kelas rendah, dengan menggunakan pendekatan 

konstruktivis, memiliki keuntungan diantaranya: (1) konsep belajar bermakna dapat 

dimulai sejak dini, sehingga prinsip pembelajaran berkelanjutan akan lebih mudah 

diterapkan, (2) selain itu siswa kelas rendah lebih mengenal lingkungan disekitarnya, 

sehingga untuk mengenal lingkungan yang lebih luas pada pembelajaran yang akan 

dilalui di kelas selanjutnya, akan lebih mudah untuk diterapkan. 

PENUTUP 

Pendekatan konstruktivis diterapkan untuk menyiapkan generasi abad 21. Ciri 

khas pembelajaran bermakna, dan memberi kebebasan kepada siswa merupakan bekal 

untuk pendidikan berkelanjutan yang akan dilalui seorang siswa. Pembelajaran 

konstruktivis tidak lagi hanya berjalan satu arah, transfer ilmu dari guru ke siswa saja, 

melainkan dari berbagai arah, dari siswa ke siswa, dari siswa ke guru, atau dari guru ke 

siswa. Hal ini dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, diskusi, refleksi, dan membuat 

kesimpulan secara bersama-sama. Melalui pembelajaran bermakna dan berkelanjutan 

maka siswa memiliki konstruk konsep yang lebih kuat, artinya tidak mudah melupakan 

apa yang telah dipelajarinya. 

Paradigma pembelajaran konstruktivis merupakan kerangka pikir pemecahan 

masalah-masalah pembelajaran dengan merancang beragam tindakan belajar sesuai 

dengan keragaman kekhasan siswa, menuju ketujuan yang beragam dengan strategi 

yang beragam, dan dengan melibatkan sumber-sumber yang beragam pula. 
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Abstrak 
Pembelajaran Jigsaw tipe II  merupakan salah satu  pembelajaran kooperatif. Setiap 

siswa dalam kelompok mempunyai tanggung jawab masing-masing atas 

keberhasilan pembelajaran teman kelompoknya. Tujuan diterapkan pembelajaran 

Jigsaw tipe II  adalah mengarahkan siswa agar dapat bekerja sama untuk 

memaksimalkan kondisi belajar. Pembelajaran Jigsaw tipe II dapat ditempuh dengan 

4 langkah yaitu orientasi, pengelompokan, diskusi, dan kuis/penilaian. Selain tipe 

pembelajaran, keberhasilan belajar siswa ditentukan oleh media. puzzle adalah salah 

satu media yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran IPS. Dengan media 

puzzle, siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Media puzzle dapat 

merangsang siswa untuk  belajar dengan suasana senang dan menyenangkan. 

Melalui media puzzle dalam  Jigsaw aktifitas dan hasil belajar siswa akan lebih 

meningkat.    

Kata kunci :  Puzzle,Jigsaw, Pembelajaran IPS.  

 

IPS merupakan gabungan dari berbagai ilmu sosial, yaitu: sosiologi, sejarah, 

geografi, ekonomi, sosial dan budaya. IPS merupakan ilmu pengetahuan yang 

memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya 

kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dan didaktif untuk dijadikan 

program pengajaran pada tingkat sekolah Djahiri. K(dalam Yaba, 2006:5). IPS  juga 

merupakan salah satu muatan mata pelajaran dalam kurukulum di Indonesia yang 

pertama kali digunakan dalam kurikulum 1975. IPS merupakan salah satu muatan yang 

berusaha memberikan wawasan secara komprehensif tentang peristiwa, fakta, konsep, 

dan generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial, tradisi dalam ilmu sosial yang 

dikemas secara pedagogik, integratif dan komunikatif secara relevan dengan situasi dan 

kondisi yang berkembang dalam masyarakat.  

Tujuan pembelajaran IPS adalah mendidik siswa menjadi warga negara yang baik 

(good citizenship), warga masyarakat yang konstruktif dan produktif; yaitu warga 

negara yang memahami masyarakatnya dan dirinya sendiri, mampu merasa bagian dari  

warga negara, berfikir dan bertindak sebagai warga negara, dan bisa hidup sebagaimana 

layaknya warga negara Saxe ( dalam Sapriya, 2015). Sesuai dengan penjelasan tersebut 

maka guru dituntut untuk menyajikan materi pembelajaran IPS yang lebih menarik dan 

tepat pada sasaran yang ingin dicapai. 

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi 

yang berpengaruh terhadap pemahaman (Huda, 2013:2). Hal inilah yang terjadi ketika 

seseorang sedang belajar, dan kondisi ini juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. Pembelajaran bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia 

tidak melakukan aktivitas yang lain. Pembelajaran juga bukanlah sesuatu yang berhenti 

dilakukan oleh seseorang. Lebih dari itu, pembelajaran bisa terjadi secara individual, 

kolektif, ataupun sosial, Wanger (dalam Huda, 2013:2). Aktivitas dan hasil belajar IPS 

siswa pada proses pembelajaran dapat ditingkatkan dengan belajar secara kooperatif. 

Dalam model pembelajaran kooperatif, para siswa akan duduk bersama dengan anggota 

mailto:Jumardinmrdn@gmail.com
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kelompoknya untuk menguasai materi yang telah disampaikan atau dibagikan oleh guru. 

Guru akan memberikan materi dalam pelajaran IPS, memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mendiskusikan dengan teman kelompoknya, menjawab pertanyaan-

pertanyanyan yang sesuai dengan materi bersama teman kelompoknya.  

Kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa penyampaian pembelajaran IPS masih 

bersifat konvensional. Guru masih mendominasi pembelajaran, siswa hanya duduk 

manis mendengarkan ceramah guru tanpa diberikan kesempatan bertanya dan 

mengemukakan pendapat sehingga aktifitas belajar siswa sangat terbatas. Hal ini 

berdampak pada hasil belajar siswa yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, seorang guru 

harus berusaha menciptakan iklim belajar yang kondusif. Salah satu cara yang ditempuh 

guru adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang kooperatif disertai dengan 

media yang mengedukasi. Jigsaw tipe II merupakan salah satu model pembelajaraan 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif Jigsaw tipe II adalah suatu tipe pembelajaran 

anggotanya terdiri beberapa kelompok, tiap anggota bertanggung jawab menguasai 

materi dan mampu mengajarkan kepada anggota lain dalam kelompoknya, Arends 

(dalam Sumiati, 2008:67).  

 Untuk mengoptimalkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa, maka peneliti 

berupaya menerapkan penggunaan pembelajaran Jigsaw tipe II sebagai salah satu tipe 

alternatif dalam pembelajaran. Slavin (2010:237) mengemukakan bahwa dalam Jigsaw 

para siswa bekerja dalam kelompok. Siswa diberikan lembar ahli yang terdiri atas topik 

yang berbeda yang menjadi fokus masing-masing untuk dibaca. Selesai membaca 

mereka berkumpul berdasarkan topik yang sama dan membentuk tim ahli untuk 

mendiskusikan topiknya. Setelah berdiskusi mereka kembali ke kelompok asal untuk 

mengajari temannya. Terakhir siswa menerima penilaian mencakup seluruh topik. 

Jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran koperatif dimana siswa dibentuk dalam 

kelompok. Kelompok yang terbentuk adalah kelompok yang anggotanya heterogen, 

terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah, laki-laki dan 

perempuan, dan berasal dari latar belakang etnik yang berbeda. Dengan pengelompokan 

tersebut akan menunjang terjadinya aktivitas belajar yang optimal. 

Pembelajaran Jigsaw tipe II dirancang agar siswa dapat  meningkatkan rasa 

tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan anggota kelompoknya, selain itu siswa 

juga harus mampu mentransfer pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa yang 

lainnya, (Arends : 2004). Pembelajaran Jigsaw tipe II merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang menggabungkan berbagai potensi yang dimiliki siswa untuk 

membangkitkan keinginan belajar yang kuat untuk menemukan konsep secara 

sistematis dengan melibatkan berbagai potensi berupa peningkatan motivasi belajar, 

percepatan belajar melalui perencanaan matang dengan melibatkan partisipasi semua 

siswa untuk menemukan inspirasi secara alami dalam kegiatan belajarnya. 

Pembelajaran Jigsaw tipe II dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Maryati, Jamaludin, 

Nurvita (2014) pembelajaran Jigsaw tipe II terbukti sangat efektif meningkatkan 

kemampuan belajar IPS pada materi kenampakan alam dan keragaman sosial budaya, 

aktifitas siswa di dalam proses pembelajaran telah mengalami peningkatan. Keterlibatan 

siswa secara aktif berkembang sehingga siswa dapat lebih berpikir aktif, efektif dan 

mandiri dalam proses pembelajaran. Pada hasil evaluasi kemampuan awal nilai rata-rata 

adalah 57,5. Adapun hasil evaluasi pada pertemuan 1 siklus I nilai rata-rata siswa 

mencapai 58,7 dan hasil evaluasi pertemuan 2 siklus I nilai rata-rata siswa mencapai 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

165 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

68,7, berada dalam kategori baik. Sedangkan hasil evaluasi siswa pada pertemuan 1 

siklus II nilai rata-rata mencapai 76,8  dan pada pertemuan 2 siklus II nilai rata-rata 

mencapai 89,3 berada dalam kategori sangat baik. Telah mencapai keberhasilan karena 

sudah sesuai dengan standar KKM di SDK Despot Petunasugi yaitu (65). 

Hasil penenelitian yang lain adalah Atiah (2014) menunjukkan bahwa hasil 

belajar IPA, dari siklus I ke siklus II memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup 

berarti yakni dari rata-rata hasil belajar siklus I sebesar 67,11% naik menjadi 74,23% 

pada siklus II atau mengalami peningkatan sebesar 8,12%. Akan halnya pada ketuntasan 

hasil belajar secara klasikal dari 61,54% pada siklus I meningkat menjadi 92,31% pada 

siklus II atau mengalami peningkatan sebesar 30,77%. Artinya bahwa hasil yang 

diperoleh tersebut telah memenuhi kriteria ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

sebagaimana yang telah ditetapkan pada indikator penelitian ini yaitu sebesar 80% dan 

ketuntasan hasil belajar individu sebesar 70.  

Langkah-langkah pembelajaran Jigsaw tipe II adalah sebagai berikut: 1) 

membagi siswa menjadi 4 kelompok Jigsaw. Kelompok harus beragam dalam hal 

gender, etnis, ras, dan kemampuan, 2) menunjuk salah satu siswa dari tiap kelompok 

sebagai pemimpin. Awalnya, orang ini harus menjadi siswa yang paling matang dalam 

kelompok, 3) membagi pelajaran hari sesuai dengan jumlah kelompok ahli, 4) tugaskan 

setiap siswa untuk belajar satu bagian, memastikan siswa memiliki akses langsung 

hanya untuk bagian mereka sendiri, 5) berikan siswa waktu untuk membaca lebih 

bagian mereka setidaknya dua kali dan menjadi akrab dengannya. Tidak perlu bagi 

mereka untuk menghafalkannya, 6). membentuk kelompok ahli dengan meminta siswa 

bergabung dengan materi yangsama yang telah dinacanya untuk mendiskusikan poin-

poin utama dari bagian mereka, 7) bawa para siswa kembali ke kelompok asal. Mintalah 

setiap siswa untuk mempresentasikannya atau menjelaskan hasil diskusinya pada 

kelompok ahli kepada temannya/kelompok asal . Mendorong anggota kelompok lain 

dalam kelompok untuk mengajukan pertanyaan sebagai klarifikasi, 8) peminpin 

kelompok dapat campur tangan dalam mengendalikan jalannya diskusi agar tetap tertib 

sehingga tujuan tercapai, dan  9) pada akhir sesi, memberikan kuis pada materi sehingga 

siswa dengan cepat menyadari bahwa sesi ini tidak hanya menyenangkan dan 

permainan tapi benar-benar dihitung. 

PEMBAHASAN 

Jigsaw Tipe II 
Sintak Jigsaw tipe II dalam pembelajaran : 

Slavin (2005) menjelaskan, aktivitas atau kegiatan dalam pembelajaran Jigsaw 

tipe II adalah sebagai berikut : 1) mendistribusikan teks dan topik ahli, 2) diskusi 

kelompok ahli, 3) laporan tim ahli, 4) tes/kuis. 

Rincian sintak pembelajaran Jigsaw tipe  II adalah sebagai berikut: 

1       Orientasi Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan. Guru 

menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung hal ini akan membantu memperlancar proses 

pembelajaran, selanjutnya guru menyampaikan materi yang akan dipelajari secara 

umum. 

2       Pengelompokan 

Sebelum dikelompokkan siswa dirangking  berdasarkan hasil kemampuan IPS 

nya. Di kelas V dengan jumlah siswanya adalah 16 orang. Selanjutnya dirangking 

menjadi 4 peringkat berdasarkan nilai evaluasi IPS sebelumnya 
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(a)    Pembentukan kelompok awal 

Pengelompokan dilakukan berdasarkan indeks prestasi siswa yang diberi indeks 

1- 6. Pengelompokan ini dinamakan grup dimana tiap grup akan berisi : 

(1)   Grup A {1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A} 

(2)   Grup B {1B,  2B, 3B, 4B, 5B, 6B} 

(3)   Grup C{1C, 2C,  3C, 4C, 5C, 6C} 

(4)   Grup D {1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D} 

(b)   Pembentukan kelompok ahli 

Selanjutnya grup itu dipecah menjadi kelompok yang akan mempelajari materi 

yang akan kita berikan dan dibina supaya menjadi ahli (expert).  

(1)   Kelompok 1 { 1A, 1B, 1C, 1D} 

(2)   Kelompok 2 { 2A, 2B, 2C, 2D} 

(3)   Kelompok 3 {3A, 3B, 3C, 3D } 

(4)   Kelompok 4 {4A, 4B, 4C, 4D } 

Berikut bagan pembentukan dan distribusi kelompok asal dan ahli  

  

 

 

 

 

  

         Grup A                 Grup B                     Grup C                   Grup D  
Gambar 1. Susunan Kelompok Asal  

  

 

 

 

 

  

         Ahli 1                    Ahli 2                     Ahli 3                     Ahli 4  
 

Gambar 2. Distribusi Kelompok Ahli 

3.       Diskusi 

Setelah kelompok ahli terbentuk, anggota kelompok melakukan diskusi untuk 

memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang materi dipelajari, maka 

kelompok ahli kembali ke kelompok asal masing-masing. Setiap orang dalam 

grup memiliki keahlian masing-masing dan bertanggung jawab untuk berbagi 

pengetahuan dengan teman-temannya dalam grup tersebut 

4        Penilaian 

Pada fase ini guru memberikan LKS untuk mengukur sejauh mana pemahaman 

siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Dalam fase ini siswa bekerja sama 

dengan kelompoknya untuk menyelesaikan LKS. Kegiatan ini direncanakan 

dilakukan setiap kali mengakhiri pembelajaran, akan tetapi evaluasi perorangan 

dilakukan di akhir siklus. Dimana dalam setiap siklus itu dilakukan sebanyak 

empat kali pertemuan.  Hasil dari penilaian tersebut digunakan sebagai bahan 

refleksi baik bagi siswa maupun guru. Guru akan memberikan penguatan baik 

positif maupun negatif terhadap kelompok asal yang mendapat rata-rata nilai 
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paling banyak maupun kepada yang belum beruntung karena kesempatan masih 

ada. Sementara bagi guru akan sangat bermanfaat dalam menentukan langkah 

pembelajaran selanjutnya agar pembelajaran menjadi lebih efektif dari setiap 

pertemuan dalam siklus selanjutnya.  

Setiap model pembelajaran memiliki ciri khusus, selain itu model pembelajaran 

juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Demikian halnya dengan pembelajaran Jigsaw 

tipe II. Adapun kelebihan dan kelemahan pembelajaran tipe Jigsaw adalah sebagai 

berikut: 

Kelebihan pembelajaran Jigsaw tipe II adalah:  

1. Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan 

juga pembelajaran orang lain. 

2. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus 

siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya 

yang lain sehingga pengetahuannya semakin bertambah. 

3. Menerima keragaman dan menjalin hubungan sosial yang baik yang sangat 

menunjang optimalnya aktivitas belajar. 

4. Meningkatkan kerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang 

ditugaskan. 

Kelemahan pembelajaran Jigsaw tipe II adalah: 

1.  Siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi akan sulit dalam 

menyampaikan materi. 

2. Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi. 

3. Siswa yang berkemampuan tinggi akan merasa bosan  

4. Penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli sering tidak sesuai antara 

kemampuan dan kompetensi yang harus dipelajari. 

5. Kelas akan ramai, sehingga membuat siswa kurang berkonsentrasi dalam 

menyampaikan topik yang dipelajarnya 

Media Puzzle 

Selain model pembelajaran, media pembelajaran juga sangat menunjang 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Menurut Arsyad (2009:3) media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Senada yang 

diungkapkan oleh Munadi (2012:7) bahwa media pembelajaran merupakan segala 

sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber terencana 

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Berdasarkan pengertian tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa media merupakan sarana/perantara penyalur 

informasi/pesan dalam kegiatan belajar mengajar dari pengirim pesan (guru) ke 

penerima pesan (siswa). Puzzle adalah salah satu alternatif media yang dapat dipilih 

oleh guru dalam pembelajaran. Media puzzle digunakan dalam proses pembelajaran 

bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar tetap kondusif, efektif dan efisien. 

Media permainan puzzle merupakan salah satu media pembelajaran yang dilakukan 

dengan permainan, melalui potongan gambar, kata, situasi, dan warna yang 

membutuhkan cara memecahkan masalah secara coba salah, dan merupakan salah satu 

permainan yang terbukti dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan berfikir 

Budiyono (2011).  
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Permainan puzzle berupa mengelompokkan, merangkai, dan menghubungkan 

gambar satu dengan yang lain merupakan kegiatan nyata, sesuai dengan karakteristik 

perkembangan kognitif anak di usia sekolah dasar, Piaget (dalam Sutrisno, dkk, 2007:2-

9). Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa puzzle merupakan 

media pembelajaran yang membantu meningkatkan kemampuan kognitif siswa, 

meningkatkan daya imajinasi, kreatif dan berfikir logis melalui potongan gambar, 

mendorong siswa untuk melakukan aktivitas serta sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa sekolah dasar. Berdasarkan pejelasan tersebut maka dengan penggunaan media 

puzzle dalam pembelajaran Jigsaw II diharpkan dapat lebih meningkatkan aktifitas 

belajar dan hasil belajar IPS siswa  

Menurut Arsyad (2009:17) penggunaan media dalam pembelajaran memiliki 

beberapa fungsi, yaitu: 1) fungsi Atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian 

siswa untuk konsentrasi kepada isi pelajaran; 2) fungsi Afektif, yaitu dapat memberikan 

kenikmatan ketika belajar; 3) fungsi Kognitif, gambar visual memperlancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi; 4) fungsi Kompensatoris, yaitu 

media gambar (Visual) membantu siswa yang lemah dan lambat menerima dan 

memahami isi pelajaran. Berdasarkan fungsi tersebut, media sangat diperlukan dalam 

proses pembelajaran di kelas karena dengan adanya media pembelajaran siswa dapat 

tertarik untuk belajar, membuat pembelajaran lebih menarik, dan pembelajaran dapat 

menjadi lebih aktif, efektif dan efisien. 

Media merupakan salah satu komponen yang tidak bisa diabaikan dalam 

pengembangan sistem pengajaran yang sukses. Menurut Djamarah (2010:12) media 

adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai 

tujuan pengajaran. Menurut Kemp dan Dayton (dalam Solihatin 2005:23) 

mengidentifikasi beberapa manfaat dari media dalam pembelajaran sebagai berikut:     

1) penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, 2) proses pembelajaran lebih 

jelas dan menarik, 3) proses pembelajaran lebih interaktif, 4) efisiensi dalam waktu dan 

tenaga, 5) meningkatkan kualitas hasil belajar, 6) media memungkinkan proses belajar 

dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, 7) media dapat menumbuhkan sikap 

positif siswa terhadap materi dan proses belajar, dan 8) merubah peran guru ke arah 

yang lebih positif dan produktif. Puzzle yang dimaksud adalah puzzle yang berbentuk 

kotak permainan dimana keempat sisinya merupakan  potongan-potongan dari gambar 

tokoh yang berbentuk 3 dimensi. Adapun cara penggunaannya dalam pembelajaran 

yaitu menemukan tokoh dengan menyusun puzzle berdasarkan materi yang telah dibaca 

dan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Model puzzle yang dimaksud dapat 

dilihat pada gambar berikut:  
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Gambar 3. Media Puzzle  Tokoh Tiga Dimensi 

Kelebihan dalam menggunakan media puzzle adalah: (a) melatih daya ingat siswa, 

(b) terjadi interaksi antara siswa dengan siswa, (c) siswa lebih banyak melakukan 

kegiatan dari pada guru, (d) siswa kreatif dan termotivasi dalam melakukan kegiatan, (e) 

siswa mampu bekerja sama dalam kelompoknya. Menurut Suciaty (2010: 78), manfaat 

dari permainan puzzle sebagai berikut: 1) mengasah otak. puzzle adalah cara yang bagus 

untuk mengasah otak si kecil, melatih sel-sel saraf, dan memecahkan masalah, 2) 

melatih koordinasi mata dan tangan. Puzzle dapat melatih koordinasi tangan dan mata 

anak. Mereka harus mencocokkan keping-keping  puzzle dan menyusunnya menjadi 

satu gambar. Puzzle adalah merangkai potongan-potongan gambar atau benda menjadi 

gambar yang utuh. Dengan puzzle dalam  Jigsaw II pada pembelajaran IPS kelas V 

sebagai alternatif yang ditawarkan peneliti diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. 

Untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efesien, seorang guru harus 

mampu memadukan antara model  dengan media yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Model pembelajaran dan media sangat erat kaitannya, karena dengan 

adanya model dan media pembelajaran yang tepat maka tujuan pembelajaran bisa 

dicapai dengan maksimal. Selain itu media pembelajaran juga membantu guru dalam 

menyampaikan informasi kepada siswa. Memadukan antara model pembelajaran Jigsaw 

tipe II dengan media  puzzle merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh guru 

dalam memcapai tujuan pembelajaran. 

Sintak puzzle dalam Jigsaw tipe II  pada pembelajaran IPS kelas V dengan 

Kompetensi dasar “Mendeskripsikan Perjuangan para tokoh pejuang pada masa 

penjajahan Belanda dan Jepang”. 
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Tabel 1. Sintak Puzzle Dalam Jigsaw Tipe II 

PENUTUP 

Setelah penulis membahas mengenai puzzle  dalam Jigsaw tipe II  pada 

pembelajaran IPS kelas V, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pembelajaran kooperatif Jigsaw tipe II adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif 

yang terdiri beberapa anggota dalam suatu kelompok  yang bertanggung jawab atas 

penguasaan materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota 

lain dalam kelompoknya. 

2. Langkah pembelajaran Jigsaw tipe II secara umum adalah: orientasi oleh guru, 

pengelompokan, diskusi, kuis, dan penilaian 

3. Kelebihan pembelajaran Jigsaw tipe II adalah: a) meningkatkan rasa tanggung jawab 

siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain, b) siswa 

tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap 

memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain 

sehingga pengetahuannya semakin bertambah, c) menerima keragaman dan menjalin 

hubungan sosial yang baik yang sangat menunjang optimalnya aktivitas belajar, dan 

d) meningkatkan kerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang 

ditugaskan. 

4. Kelemahan pembelajaran Jigsaw tipe II adalah: a) siswa yang tidak memiliki rasa 

percaya diri dalam berdiskusi akan sulit dalam menyampaikan materi, b) siswa yang 

aktif akan lebih mendominasi diskusi, c) siswa yang berkemampuan tinggi akan 

merasa bosan, d) denugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli sering tidak 

sesuai antara kemampuan dan kompetensi yang harus dipelajari, dan e) kelas akan 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Pendahuluan 1. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan 

masing-masing 

2. Guru menyapa dan menanyakan kabar siswa 

3. Guru mempersiapkan alat bantu dalam proses pembelajaran 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

5. Guru melakukan apersepsi dengan menceritakan Penjajahan Belanda 

di Indonesia 

Inti 1. Guru memberikan pengenalan tentang materi perjuangan melawan 

penjajah Belanda dan Jepang di Indonesia 

2. Siswa dibentuk kedalam  4 kelompok  (kelompok asal)  

3. Guru membagikan topik pembelajaran kepada siswa 

4. Setiap siswa diberikan waktu untuk membaca topik/atau bagian 

materi masing-masing 

5. Siswa membentuk  4  kelompok (kelompok ahli) 

6. Siswa berdiskusi untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya 

tentang materi yang di tugaskan 

8. Siswa membuat rangkuman hasil diskusi kelompok ahlinya  

9. Siswa bersama kelompoknya menemukan gambar pahlawan pada 

puzzle yang telah disiapkan guru  sesuai dengan materi yang 

didiskusikan  

10. Siswa kembali bergabung dengan kelompok asalnya 

11. Siswa menyampaikan hasil diskusi pada kelompok ahlinya, 

menemukan tokoh kemudian mendiskusikan bersama teman 

kelompok asalnya 

12. Siswa membuat rangkuman berdasarkan hasil diskusi kelompoknya  

Penutup 1. Siswa melalui bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran 

2. Guru menyampaikan pesan moral hari ini 
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ramai, sehingga membuat siswa kurang berkonsentrasi dalam menyampaiakan topik 

yang dipelajarnya 

5. Puzzle merupakan salah satu media yang terbukti dapat membantu siswa 

meningkatkan kemampuan berfikir. Puzzle adalah merangkai potongan-potongan 

gambar atau benda menjadi gambar yang utuh 

6. Media puzzle berupa mengelompokkan, merangkai, dan menghubungkan gambar 

satu dengan yang lain merupakan kegiatannyata, sesuai dengan karakteristik 

perkembangan kognitif anak di usia sekolah dasar 

7. Kelebihan dalam menggunakan media puzzle adalah: (a) melatih daya ingat siswa, 

(b) terjadi interaksi antara siswa dengan siswa, (c) siswa lebih banyak melakukan 

kegiatan dari pada guru, (d) siswa kreatif dan termotivasi dalam melakukan kegiatan, 

(e) siswa mampu bekerja sama dalam kelompoknya. 

8. Penggunaan media puzzle dalam pembelajaran tipe Jigsaw dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan (1) ketercapaian kompetensi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan secara bersama-sama dan (2) hasil belajar anak dalam 

enam lingkup perkembangan yang terdiri dari nilai agama dan moral, sosial 

emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik dan seni. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik observasi/pengamatan, catatan harian, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian (1) tercapainya kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara 

bersama-sama dan (2) meningkatnya hasil belajar anak dalam enam lingkup 

perkembangan yang terdiri dari nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, 

bahasa, fisik motorik dan seni. Dengan demikian pembelajaran tematik dapat 

meningkatkan hasil belajar anak dalam enam lingkup perkembangan yang tercermin 

dalam kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.  Untuk itu guru TK harus 

memahami penerapan pembelajaran tematik terpadu agar pembelajan lebih 

bermakna. 

Kata kunci: Tematik Terpadu, Anak Usia Dini. 

 

Pembelajaran tematik di Taman Kanak-kanak sebenarnya sudah dilaksanakan 

sejak kurikulum 1994, akan tetapi dalam penerapannya belum terlaksana dengan baik.  

Sebagian besar guru TK menggunakan tema yang sudah dirancang oleh pemerintah, 

yang terdiri dari 11 tema, yaitu 5 tema untuk semester 1 dan 6 tema untuk semester 2. 

Tema semester 1 terdiri dari: diri sendiri, lingkunganku, kebutuhanku, binatang dan 

tanaman, sedangkan tema semester 2 terdiri dari: rekreasi, pekerjaan, air, udara dan api, 

alat komunikasi, tanah airku dam alam semesta. Sebelas tema ini digunakan oleh semua 

lembaga TK di Kabupaten Malang, bahkan di seluruh Indonesia. Sebenarnya tema bisa 

diangkat dari lingkungan sekitar anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemilihan 

tema. Adapun prinsip-prinsip pemilihan tema itu adalah (1) kedekatan, artinya tema 

hendaknya dipilih mulai dari tema yang terdekat dengan kehidupan peserta didik kepada 

tema yang semakin jauh dari kehidupan mereka; (2) kesederhanaan, artinya tema 

hendaknya dipilih mulai dari tema-tema yang sederhana ke tema-tema yang lebih rumit 

bagi peserta didik; (3) kemenarikan, artinya tema hendaknya dipilih mulai dari tema-

tema yang menarik minat peserta didik kepada tema-tema yang kurang menarik dan (4) 

kesesuaian, artinya tema disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan 

setempat (Kemdikbud, 2015:19).  

Guru TK sebagian besar menggunakan tema sebagai acuan mencari media, bukan 

untuk memadukan materi. Guru  TK kurang memahami tentang penerapan 

pembelajaran tematik, hal ini yang menyebabkan pembelajaran tematik di TK belum 

dilaksanakan sesuai prinsip dasar pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik pada 

dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa. Pembelajaran terpadu memiliki satu tema aktual, dekat dengan dunia 

anak, dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan untuk satu tema, sub tema, atau sub-sub tema dirancang untuk mencapai 

mailto:masrifah17@yahoo.co.id
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secara bersama-sama kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan 

mencakup sebagian atau seluruh aspek pengembangan.  Pengajaran terpadu perlu 

memilih beberapa lingkup perkembangan yang mungkin dan saling terkait. Dengan 

demikian, materi-materi yang dipilih dapat mengungkapkan tema secara bermakna. 

Penerapan pembelajaran tematik terpadu akan berjalan dengan lancar apabila guru 

dalam mengajar menggunakan metode yang tepat. Karena metode itu merupakan cara 

yang digunakan oleh guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak  untuk 

mencapai kompetensi tertentu (Kemdikbud, 2015:50). Metode merupakan upaya untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan 

yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan 

strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk 

mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan 

setrategi (Trianto, 2011:192).  

Selain metode, dalam penerapan pembelajaran tematik terpadu diperlukan media 

yang dapat membantu pelaksanaan pembelajaran, karena media sebagai komponen 

strategi pembelajaran merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya 

ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut, dan materi yang ingin 

disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah 

terjadinya proses belajar (Trianto, 2011:227).  Media yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran di TK Negeri Pembina Bululawang selama ini adalah gambar, tetapi 

gambar yang digunakan antara lingkup perkembangan kognitif, bahasa dan seni 

berbeda-beda. Dengan demikian pembelajaran tematik tidak dapat menyatukan lingkup 

perkembangan yang satu dengan yang lain,  sehingga pemahaman anak dalam 

pembelajaran tidak fokus dan membingungkan.  

Berdasarkan fenomena di atas semakin dirasa perlunya pembelajaran tematik 

terpadu pada lembaga TK. Sebagaimana yang telah dilakukan penelitian terdahulu oleh 

Irwandi (2012) dalam pelaksanaan model pembelajaran tematik bagi siswa tuna grahita 

ringan di SLB Hikmah Reformasi Padang, bahwa pembelajaran tematik terpadu dapat 

membuat anak tidak mudah bosan dalam mengikuti pelajaran. ini dikarenakan pada 

pembelajaran tematik proses pembalajaran dilakukan secara terpadu atau dengan kata 

lain setiap mata pelajaran yang akan diikuti siswa dilakasanakan secara menyatu atau 

tidak terpisah pisah sehingga dalam waktu yang sama anak mengikuti mata pelajaran 

yang berbeda beda yang dirangkum dalam satu tema pelajaran. 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan (1) ketercapaian kompetensi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan secara bersama-sama dan (2) hasil belajar anak dalam 

enam lingkup perkembangan yang terdiri dari nilai agama dan moral, sosial emosional, 

kognitif, bahasa, fisik motorik dan seni. 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan di TK Negeri Pembina 

Bululawang Kabupaten Malang, kelompok B2 dengan jumlah siswa 23 anak.  Penelitian 

dilakukan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Februari sampai Maret, dengan 2 siklus 

dimana setiap silkus dilakukan 2 kali tatap muka. Prosedur penelitian dilakukan melalui 

beberapa tahapan, antara lain: perencanan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  

Dalam kegiatan perencanaan peneliti menyusun skenario pembelajaran, 

menyiapkan media, menyusun rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

selama penelitian berupa RPPH, berdiskusi dengan teman sejawat untuk menentukan 

instrumen pengumpulan data, menyiapkan sarana dan prasarana  pembelajaran. Pada 
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tahap pelaksanaan, peneliti melaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan skenario 

pembelajaran yang sudah disusun, pembelajaran dilakukan di dalam kelas dan di luar 

kelas dengan 2 siklus dimana setiap siklus dilakukan 2 kali tatap muka. Media yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah media langsung dengan memanfaatkan alam 

sekitar berupa daun kering. Selama kegiatan pembelajaran berlamgsung, peneliti 

dibantu oleh satu orang guru sebagai teman kolaborasi untuk melakukan observasi. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan penerapan 

pembelajaran tematik terpadu. kegiatan selanjutnya adalah refleksi  yaitu kegiatan 

evaluasi tentang perubahan yang terjadi atau hasil yang diperoleh atas data yang 

terhimpun sebagai bentuk tindakan yang telah dirancang. Berdasarkan langkah ini akan 

dapat diketahui perubahan terjadi dan dilakukan telaah mengapa, bagaimana dan sejauh 

mana tindakan yang ditetapkan mampu mencapai perubahan atau mengatasi masalah 

secara signifikan. 

Sumber data penelitian ini berupa hasil pengamatan selama kegiatan 

pembelajaran, baik kegiatan yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Data  berupa 

semua komponen yang ada di lokasi penelitian, dalam hal ini terdiri dari media 

pembelajaran, guru, siswa, hasil kegiatan siswa dalam pembelajaran dan dokumentasi.  

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi/pengamatan, 

catatan harian, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

berupa format observasi dan pencatatan dokumen. Untuk menjaga keabsahan data, 

dilakukan dengan ketekunan pengamatan. Kegiatan analisis data dimulai dari data 

reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan penarikan kesimpulan 

conclusion drawing/verification (kesimpulan). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di TK Negeri Pembina 

Bululawang, menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran tematik terpadu dapat 

berjalan dengan baik, mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara 

bersama-sama dan  meningkatkan hasil belajar anak dalam enam lingkup 

perkembangan, yang terdiri dari nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, 

bahasa, fisik mottorik dan seni. Hasil belajar anak sebelum dan sesudah penelitian 

terdapat dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan Hasil Belajar Anak Sebelum dan Sesudah Tindakan 

Lingkup 

Perkembangan 
Sebelum tindakan Sesudah tindakan 

Nilai agama dan 

moral 
MB BSH 

Sosial emosional BSH BSB 

Kognitif BSH BSB 

Bahasa MB BSB 

Fisik motorik BSH BSB 

Seni MB BSB 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai agama dan moral sebelum 

tindakan menunjukkan hasil belajar MB (Mulai berkembang) atau kurang, sosial 

emosional BSH (Berkembang sesuai harapan) atau cukup, kognitif BSH (Berkembang 

sesuai harapan) atau cukup, bahasa MB (Mulai berkembang) atau kurang, fisik mototrik 

BSH (Berkembang sesuai harapan) atau cukup dan seni MB (Mulai berkembang) atau 

kurang. Sedangkan hasil belajar anak dalam enam lingkup perkembangan setelah 

tindakan mengalami peningkatan dengan hasil, nilai agama dan moral BSH 
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(Berkembang sesuai harapan) atau cukup, sosial emosional BSB (Berkembang sangat 

baik) atau baik, kognitif BSB (Berkembang sangat baik) atau baik, bahasa BSB 

(Berkembang sangat baik) atau baik, fisik motorik BSB (Berkembang sangat baik) atau 

baik serta seni BSB (Berkembang sangat baik) atau baik. 

 Pengembangan struktur kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

terpadu, dilakukan sesuai dengan karakteristik Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia 

Dini. Kurikulum ini dirancang untuk  mengoptimalkan perkembangan anak yang 

meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, 

dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dengan menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik 

dalam pemberian rangsangan pendidikan. Kurikulum 2013 ini sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 

tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini. Hal ini selaras dengan pendapat Trianto (2007:7-8) 

Pembelajaran terpadu akan terjadi jika kejadian yang wajar atau eksplorasi suatu topik 

merupakan inti dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya Trianto (2011:155-156) 

mengemukakan tentang prinsip-prinsip pembelajaran terpadu (1) prinsip penggalian 

tema, merupakan prinsip utama (fokus) dalam pembelajaran tematik; (2) prinsip 

pengeloaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya 

dalam keseluruhan proses; (3) prinsip evaluasi dalam pembelajaran tematik diperlukan 

beberapa langkah positif antara lain: (a) memberi kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan evaluasi diri (self evaluation/self-assesment) disamping bentuk evaluasi 

lainnya; dan (b) guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar 

yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan 

dicapai dan (4) prinsip reaksi atau dampak pengiring (nurturant effect) merupakan 

prinsip yang dimiliki oleh guru. Adapun hasil penelitian dalam penerapan pembelajaran 

tematik terpadu  

Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran di TK Negeri Pembina Bululawang Kabupaten 

Malang meliputi Perencanaan Semester (PROSEM), Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Mingguan (RPPM) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian 

(RPPH). Ketentuan guru TK Negeri Pembina Bululawang Kabupaten Malang dalam 

merancang RPPM dan RPPH tersebut berpedoman pada Kurikulum 2013 yang 

menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian 

rangsangan pendidikan. Pemilihan   tema dilakukan sesuai dengan prinsip pemilihan 

tema yang terdiri dari (1) kedekatan, artinya tema hendaknya dipilih mulai dari tema 

yang terdekat dengan kehidupan peserta didik kepada tema yang semakin jauh dari 

kehidupan mereka, (2) kesederhanaan, artinya tema hendaknya dipilih mulai dari tema-

tema yang sederhana ke tema-tema yang lebih rumit bagi peserta didik, (3) 

kemenarikan, artinya tema hendaknya dipilih mulai dari tema-tema yang menarik minat 

peserta didik kepada tema-tema yang kurang menarik dan (4) kesesuaian, artinya tema 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan setempat (Kemdikbud, 

2015: 19). 

Dalam pembelajaran tematik guru dituntut untuk menggunakan metode yang 

bervariasi, karena metode itu merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak  untuk mencapai kompetensi tertentu 

(Kemdikbud, 2015:50). Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana 
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yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 

optimal (Trianto, 2011:192). Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, 

menguraikan, memberi contoh dan latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu 

yang sudah dirumuskan dalam RPPH. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan 

dalam pembelajaran adalah tanya jawab, bercakap-cakap, bercerita, demonstrasi dan 

pemberian tugas. 

Sedangkan media pembelajaran yang digunakan dalam melaksanakan 

pembelajaran tematik terpadu di TK Negeri Pembina Bululawang adalah media 

langsung dengan memanfaatkan alam sekitar berupa daun kering. Daun kering dapat 

diugunakan sebagai media untuk semua lingkup perkembangan. Indikator yang dapat 

dikembangkan dalam lingkup  perkembangan kognitif antara lain: membilang daun, 

mengelompokkan jenis daun, membuat kumpulan banyak dan sedikit, dan lain-lain. 

Sedangkan untuk lingkup perkembangan bahasa, anak dapat bercerita tentang daun, 

menyebutkan nama-nama daun, mengenal jenis-jenis daun, dan sebagainya. Adapun 

untuk lingkup perkembangan seni, anak dapat mengecap, menjiplak, dan membuat topi 

dari daun.  

Pembelajaran akan lebih bermakna apabila anak belajar secara langsung, karena 

fungsi media dalam pembelajaran itu adalah sebagai perantara. Media, bentuk jamak 

dari perantara (medium), merupakan sarana komunikasi. Berasal dari bahasa latin 

medium (“antara”), istilah ini merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara 

sebuah sumber dan sebuah penerima. Enam kategori dasar media adalah teks, audio, 

visual, vidio, perekayasa (manipulative) (benda-benda), dan orang-orang (Smaldino: 

2011:7). Media daun kering ini dirasa sesuai untuk penerapan pembelajaran tematik 

terpadu, karena media ini dapat mengaitkan semua lingkup perkembangan.. 

Pertimbangan utama penggunaan media dan sumber belajar dalam kegiatan 

pembelajaran, dapat dilihat dari kebermanfaatannya yang sangat tinggi. Media 

pembelajaran memiliki sejumlah mafaat utama sebagai berikut: (1) mengkongkritkan 

konsep-konsep yang abstrak, (2) menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau 

sukar diperoleh ke dalam lingkungan belajar, (3) menampilkan objek yang terlalu besar, 

(4) memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat, (5) memungkinkan anak berinteraksi 

secara langsung dengan lingkungan, (6) memungkinkan adanya keseragaman 

pengamatan atau persepsi belajar pada masing-masing anak, (7) membangkitkan 

motivasi anak, (8) menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang 

maupun disimpan sesuai kebutuhan, (9) menyajikan pesan atau informasi belajar secara 

serempak bagi seluruh anak, dan (10) mengatasi keterbatasan waktu dan ruang ( 

Kemdikbud BPSDMP PMP, 2015:261-262). Adapun prinsip yang perlu diperhatikan 

dalam pemilihan media meskipun caranya berbeda, yaitu: (1) harus ada kejelasan 

tentang maksud dan tujuan pemilihan tersebut, misalnya: apakah untuk keperluan 

pembelajaran, belajar kelompok, belajar individual, untuk sasaran anak-anak, dan 

sebagainya, (2) kedekatan dengan media yang akan dipilih harus dikenal sifat dan ciri-

cirinya, dan  (3) adanya sejumlah media yang dapat diperbandingkan, karena pemilihan 

media pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan dari adanya alternatif 

pemecahan yang dituntut oleh tujuan (Trianto, 2011:231). 

Pada akhir kegiatan pembelajaran perlu adannya penilaian baik proses maupun 

hasil akhir siswa. Penilaian pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk 

mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh 

tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh 
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anak didik melalui program kegiatan belajar. Penilaian merupakan pengumpulan 

informasi untuk menentukan kualitas dan kuantitas belajar peserta didik. Dalam 

penilaian dapat terjadi pengumpulan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan 

pencapaian peserta didik melalui berbagai bentuk tes atau non tes. Melalui penilaian 

guru dapat menentukan apakah peserta didik mengalami kemajuan dalam belajar atau 

mampu mneguasai kompetensi yang diharapkan (Trianto, 2011:253-254). 

Kegiatan Belajar Mengajar 

Kegiatan belajar mengajar dibagi menjadi tiga kegiatan pokok, yaitu kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir/ penutup dan pengelolaan kegiatan pembelajaran 

dikelas dibagi dalam kegiatan individu dan kelompok kecil. Sementara itu, pelaksanaan 

pembelajaran tematik dilakukan mulai kegiatan awal sampai kegiatan akhir dengan 

menyatukan semua lingkup perkembangan ke dalam tema yang sudah ditentukan dalam 

RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian). Pada kegiatan awal anak dan guru 

duduk melingkar di karpet, dimulai dengan berdo’a sebelum kegiatan pembelajaran 

dengan membaca surat Al Fatihah dan do’a sebelum belajar. Kegiatan dilanjutkan 

dengan mengucapkan salam dan menyanyikan lagu selamat pagi dan bercakap-cakap 

tentang tema hari itu. Tema yang diangkat dalam siklus pertama adalah tanaman, sub 

tema bagian-bagian tanaman dan sub sub tema daun.  

Setelah selesai bercakap-cakap tentang tema, guru mengajak anak untuk 

melakukan kegiatan motorik kasar dengan berjalan-jalan di halaman sekolah untuk 

mencari daun kering yang sudah berjatuhan. Anak-anak mencari daun kering sebanyak-

banyaknya lalu dihitung dan dikelompokkan sesuai jenisnya. Selesai menghitung dan 

mengelompokkan daun anak-anak mulai mengamati jenis daun dan dilanjutkan dengan 

kegiatan menanya. Dalam kegiatan menanya ini ternyata anak-anak sangat kritis dalam 

bertanya, ada yang bertanya tentang perbedaan daun, siapa yang menciptakan daun, 

warna daun dan manfaat daun. Selesai bertanya anak-anak mencoba mengumpulkan 

informasi dengan menukar daun yang diperoleh dengan daun teman yang berbeda untuk 

mengetahui bahwa daun itu bermacam-macam jenisnya. Anak-anak juga melihat daun-

daun yang sudah membusuk di kebun, bahwa daun juga bermanfaat untuk menyuburkan 

tanah. 

Dari kegiatan awal ini sudah beberapa lingkup perkembangan yang muncul, 

antara lain: lingkup perkembangan nilai moral dan agama, yaitu daun diciptakan oleh 

Tuhan, untuk lingkup perkembangan sosial emosional, anak mulai beriteraksi dan 

bekerjasama untuk menginformasikan tentang daun, pada lingkup perkembangan 

kognitif, anak menghitung jumlah daun yang diperoleh dan mengelompokkan jenis-

jenis daun serta membandingkan jumlah daun yang banyak dan sedikit, sedangkan 

untuk lingkup perkembangan bahasa anak menyebutkan nama-nama daun. Setelah 

kegiatan mengumpulkan informasi anak mencoba menalar yaitu menghubungkan 

pengetahuan yang sudah diketahui dengan pengetahuan yang baru diperoleh dari 

kegiatan tanya jawab tersebut. Dengan demikian anak dapat mengkomunikasikan 

tentang manfaat daun, jenis-jeniss daun, bentuk-bentuk daun dan perbedaan daun. 

Setelah kegiatan awal selesai dilanjutkan kegiatan inti yang dilakukan di dalam 

kelas, guru menerangkan kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan inti yaitu 

menjiplak bentuk daun, menghitung dan membilang jumlah daun, menempel serta 

memberi tulisan nama daun. Kegiatan inti dilakukan dengan kegiatan bermain dalam 

kelompok kecil, dimana satu kelas terdiri dari 23 anak, yang masuk pada pertemuan 

pertama ini ada 20 anak., sehingga satu kelas dibagi dalam 3 kelompok kecil, dimana 

setiap kelompok terdiri dari 6-7 anak. Kelompok ini belajar secara mandiri, anak yang 
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sudah selesai melakukan kegiatan pertama boleh pindah pada kelompok lain, sampai 

tiga kegiatan itu sudah dikerjakan semua. Untuk anak yang sudah menyelesaikan 3 

kegiatan terlebih dulu boleh bermain pada kegiatan pengaman yang sudah disiapkan. 

Pada kegiatan inti ini, anak merasa senang dan antusias untuk belajar dan 

bermain, karena hal ini masih baru dilakukan di TK Negeri Pembina Bululawang. 

Kegiatan terasa lebih menyenangkan dan bermakna, karena pembelajaran menggunakan 

alam sebagai media dipandang sangat efektif dimana setiap orang akan dapat 

merasakan, melihat langsung bahkan dapat melakukannya sendiri, sehingga transfer 

pengetahuan berdasarkan pengalaman di alam dapat dirasakan, diterjemahkan, 

dikembangkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Penerapan pembelajaran tematik 

terpadu pada pertemuan pertama ini mulai dapat dilakukan dengan baik, karena media 

daun kering ini dapat menyatukan semua lingkup perkembangan yang terdiri dari nilai 

agama dan moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik dan seni secara 

bersama-sama secara utuh, sehingga tidak terlihat terpetak-petak. Hal ini sesuai dengan 

Tujuan pembelajaran tematik terpadu adalah: (1) mudah memusatkan perhatian pada 

satu tema atau topik tertentu, (2) mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi muatan pelajaran dalam tema yang sama, (3) memiliki pemahaman 

terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan, (4) mengembangkan 

kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan berbagai muatan pelajaran lain 

dengan pengalaman pribadi peserta didik, (5)  lebih bergairah belajar karena mereka 

dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, seperti bercerita, bertanya, menulis sekaligus 

mempelajari pelajaran yang lain, (6) lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena 

materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas, (7) guru dapat menghemat waktu, 

karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan 

diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih dan atau pengayaan dan (8) budi 

pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat 

sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi (Kemdikbud, 2015:19). 

Kegiatan yang terakhir adalah penutup yang terdiri dari diskusi tentang kegiatan 

satu hari, anak menceritakan kegiatan yang sudah dilakukan. Pada kegiatan ini 

berdiskusi tentang tema dalam kegiatan satu hari, dari kegiatan ini dapat terlihat bahwa 

anak mulai memahami tema secara utuh, karena semua lingkup perkembangan 

menggunakan media yang sama. pada pembelajaran sebelumnya, media yang digunakan 

dalam pembeljaraan antara lingkup perkembangan yang satu dengan yang lain berbeda-

beda sehingga anak tidak memahami tema yang diangkat dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut. Kegiatan selanjtnya adalah  pameran dan bercerita tentang hasil karya yang 

sudah dibuat anak, sedangkan anak yang lain mengomentari hasil karya teman. 

Kegiatan diakhiri dengan berdo’a selesai belajar dengan membaca surat Al Ashr, do’a 

keluar rumah dan do’a keselamatan di dunia dan di akhirat.  

Pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk siklus yang terdisi dari 2 siklus, 

dimana pada setiap siklus dilakukan 2 kali tatap muka, dengan skenario pembelajaran 

yang sama, hanya saja kegiatan yang dilakukan pada setiap siklus tidak sama. Hal-hal 

yang ditemukan pada penelitian ini antara lain, kegiatan pembelajaran lebih bermakna, 

lebih menyenangkan, anak antusias dan senang untuk belajar, pembelajaran terasa lebih 

utuh dan tidak terpecah-pecah kerena disatukan dengan tema. Sehingga anak lebih 

terpusat dalam belajar, selain itu anak bisa menceritakan bahwa hari ini belajar tentang 

daun bukan lagi belajar bahasa, matematika dan seni. Pada pembelajaran sebelumnya 

anak masih bingung apabila ditanya tentang kegiatan pembelajaran yang sudah 

dilakukan, anak tidak dapat menjawab belajar tentang apa hari ini, karena selama ini 
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guru menggunakan bermacam-macam media dalam bermain dan belajar untuk setiap 

lingkup perkembangan.  

PENUTUP 

Kesimpulan  

Bertolak dari temuan penelitian dan pembahasan, hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut. (1) tercapainya kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan secara bersama-sama; (2) meningkatnya hasil belajar anak dalam enam 

lingkup perkembangan yang terdiri dari nilai agama dan moral, sosial emosional, 

kognitif, bahasa, fisik motorik dan seni; (3) Pengembangan struktur kurikulum dalam 

pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu bagi anak usia dini di TK Negeri Pembina 

Bululawang Kabupaten Malang dilaksanakan berdasarkan kurikulum 2013 yang 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 

2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.  

Adapun lingkup perkembangan pada Kurikulum 2013 ini adalah nilai agama dan 

moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik dan seni yang tercermin dalam 

keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menggunakan 

pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan 

pendidikan; (4) Perencanaan pembelajaran yang meliputi materi, metode, media dan 

penilaian sebagai berikut. (a) penggunaan sumber belajar (materi/tema) yang ada di 

lingkungan sekitar anak; (b) metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah tanya 

jawab, bercakap-cakap, bercerita, demonstrasi dan pemberian tugas; (c) media  

pembelajaran dalam penerapan pembelajaran tematik terpadu adalah media langsung 

berupa bahan alam yaitu daun kering dan alat-alat lain misalnya buku gambar, pensil, 

krayon, pewarna, kartu gambar dan kartu angka; (d) teknik (alat) penilaian 

pembelajaran berupa pengamatan, penugasan, unjuk kerja, dan hasil karya anak dan (5) 

Pembelajaran dilakukan di dalam dan di luar kelas dalam bentuk siklus yang terdiri dari 

2 siklus, dimana setiap siklus dilakukan 2 kali tatap muka. Kegiatan belajar mengajar 

dibagi menjadi tiga kegiatan pokok, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir/ penutup dan pengelolaan kegiatan pembelajaran di kelas dibagi dalam kegiatan 

individu dan kelompok kecil. Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa 

pembelajaran lebih bermakna dan utuh, tidak lagi terpecah-pecah sehingga anak lebih 

terpusat.  

Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang diajukan dirumuskan sebagai 

berikut. Guru supaya memahami tentang penerapan pembelajaran tematik terpadu, yaitu 

bagaimana cara mengaitkan lingkup perkembangan yang satu dengan yang lain dengan 

tema agar pemeblajaran lebih bermakna. Selain itu guru harus menggunakan metode 

yang tepat dalam menyampaikan materi pembelajaran. Disamping metode, media 

sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Sebagai guru yang kreatif, 

sebaiknya menggunakan dan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber dan media 

pembelajaran. Karena disekitar kita banyak sekali barang bekas yang dapat dijadikan 

media pembelajaran yang dapat membantu terjadinya proses belajar mengajar. 
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Abstrak 
Pembelajaran IPA masih berpusat pada guru, materi yang seharusnya berupa fakta-

fakta masih bersifat hafalan sehingga pembelajarannya menjadi kurang menarik dan 

membosankan. Pembelajaran IPA merupakan proses aktif yang menggunakan daya 

berpikir dalam rangka menemukan, memahami, menguasai konsep-konsep yang 

memungkinkan untuk melakukan penelitian, percobaan dan perhitungan secara 

matematis. Pembelajaran guided inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan 

belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari 

dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengan percaya diri. Strategi pembelajaran practice rehearsal 

pairs adalah strategi sederhana untuk mempraktekkan suatu keterampilan secara 

berpasangan dan berulang-ulang. Strategi ini merupakan bagian dari active learning, 

pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan respons 

siswa, sehingga proses pembelajaran IPA menjadi hal yang menyenangkan, 

mendukung dan menarik hati. 

Kata kunci: guided inquiry, practice rehearsal pairs, ilmu pengetahuan alam. 

 

Guru merupakan figur sentral dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Guru merupakan personil sekolah yang memiliki kesempatan bertatap muka lebih 

banyak dengan siswa. Dengan demikian, peran dan tanggung jawab guru sesuai 

kebijakan otonomi sekolah adalah menguasai dan mengembangkan materi 

pembelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran, serta mengontrol dan 

mengevaluasi kegiatan siswa. Berdasarkan peran dan tanggung jawab di atas, setiap 

guru dituntut untuk menyelenggarakan pembelajaran yang interaktif. Interaksi belajar 

merupakan suatu kegiatan yang bersifat interaktif dari berbagai komponen untuk 

mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan 

pembelajaran (Depdiknas, 2006:4).  

Guru sekolah dasar masih banyak mengalami kesulitan mewujudkan tujuan 

pendidikan IPA. Banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya hasil yang 

dicapai dalam pembelajaran IPA antara lain pembelajaran yang masih berpusat pada 

guru (teacher centered), guru lebih dominan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Selain itu materi yang seharusnya berupa fakta-fakta masih bersifat hafalan, siswa 

kurang antusias menerima apa yang disampaikan guru tanpa terlibat dalam 

pembelajaran, sehingga pembelajaran IPA menjadi membosankan. 

Pada mulanya, istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan 

sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan 

kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai (KBBI, 2008:1376-1377). Seseorang 

yang berperan dalam mengatur strategi, untuk memenangkan peperangan dia akan 

menimbang dan memperkirakan bagaimana kekuatan pasukan yang dimilikinya, baik 

secara kuantitas dan kualitas. Selanjutnya ia akan mengumpulkan informasi tentang 

kekuatan lawan, baik jumlah pasukan dan persenjataannya. Setelah itu, baru menyusun 

tindakan apa yang harus dilakukannya, taktik dan teknik peperangan maupun waktu 
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yang tepat untuk melakukan penyerangan. Dengan demikian, dalam menyusun strategi 

perlu memperhitungkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dalam ilustrasi 

tersebut bisa disimpulkan, bahwa strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau 

keberhasilan dalam mencapai tujuan.  

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan method, or series of 

activities designed to achieve a particular educational goal (Sanjaya, 2013:124). 

Pembelajaran berarti upaya membelajarkan siswa. Jadi, dengan demikian, strategi 

pembelajaran bisa diartikan sebagai cara untuk menggunakan semua sumber belajar 

dalam upaya membelajarkan siswa. Ada dua hal yang patut dicermati dalam pengertian 

di atas: a) strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam 

pembelajaran. Hal ini berarti, penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses 

penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan; b) strategi pembelajaran 

disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan 

strategi adalah pencapaian tujuan. 

Pembelajaran guided inquiry bertujuan  mempersiapkan situasi bagi anak untuk 

melakukan eksperimen sendiri; dalam arti luas ingin melihat apa yang terjadi, ingin 

melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas 

pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, 

membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Suryosubroto 

(2002:193) menyatakan dalam pembelajaran dengan guided inquiry, guru hanya 

bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk 

menemukan konsep, dalil, prosedur, algoritma dan semacamnya.  

Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang segar dan menyenangkan, 

pembelajaran guided inquiry melalui practice rehearsal pairs diharapkan mampu 

memecahkan masalah yang muncul dalam proses pembelajaran IPA siswa kelas IV SD. 

Pembelajaran practice rehearsal pairs merupakan salah satu model pembelajaran yang 

berasal dari active learning (pembelajaran aktif), yang menjelaskan bahwa strategi ini 

digunakan untuk mempraktikkan suatu keterampilan atau prosedur dengan teman 

belajar dengan latihan praktik berulang-ulang menggunakan informasi untuk 

mempelajarinya (Zukhrufarisma, 2010). 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Ilmu pengetahuan alam yang sering disebut juga dengan istilah pendidikan sains, 

disingkat menjadi IPA, merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum 

pendidikan di Indonesia termasuk pada jenjang sekolah dasar (SD). Hakikat 

pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang alam yang dalam bahasa 

Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan alam, dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

bagian, yaitu ilmu pengetahuan alam sebagai produk, proses, dan sikap (Susanto, 

2015:167). Mata pelajaran IPA di SD pada dasarnya adalah untuk memberikan 

pengetahuan tentang lingkungan alam, pengembangan keterampilan, wawasan, dan 

kesadaran teknologi dengan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari yang sifatnya 

masih sederhana. 

Menurut Bundu (2006:9) sains secara harafiah dapat disebut sebagai ilmu 

pengetahuan tentang alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

alam. Pada proses pelaksanaan pembelajaraan IPA, siswa akan mendapat banyak 

kesempatan untuk pengembangan keterampilan dalam berbagai kegiatan. Menurut 

Samatowa (2006:3) alasan mengapa IPA dimasukkan ke dalam kurikulum adalah: 1) 
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bahwa sains atau IPA berfaidah bagi suatu bangsa; 2) jika diajarkan secara tepat, maka 

sains merupakan suatu mata pelajaran yang dapat membuat siswa berpikir secara kritis; 

3) mata pelajaran ini mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai potensi yang 

dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan; dan 4) bila IPA diajarkan 

dengan cara siswa melakukan percobaan sendiri, maka IPA tidaklah sebagai mata 

pelajaran hafalan saja. 

Kaitannya dengan tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar, Bundu (2006:23) 

memaparkan tujuan pembelajaran IPA di SD sebagai berikut: 1) menanamkan rasa ingin 

tahu dan sikap positif terhadap IPA, teknologi, dan masyarakat, 2) mengembangkan 

keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan 

membuat keputusan, 3) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 4) ikut 

serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam, dan 5) menghargai 

alam sekitar dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Pada 

prinsipnya pembelajaran IPA membekali siswa kemampuan berbagai cara  untuk 

memecahkan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari, 

mengetahui, menyelidiki, memelihara dan melestarikan alam sekitar. 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan proses dan produk yang meliputi 

sekumpulan pengetahuan yang terdiri dari fakta, konsep dan prinsip. IPA tidak hanya 

terdiri dari kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri khusus, fakta maupun rumus 

yang dihafal, tetapi IPA merupakan kegiatan atau proses aktif yang menggunakan daya 

berpikir dalam rangka menemukan, memahami, menguasai konsep-konsep yang 

memungkinkan untuk melakukan penelitian, percobaan dan perhitungan secara 

matematis.  

Dalam pembelajaran IPA siswa tidak hanya dituntut untuk memahami konsep 

tetapi siswa harus mampu menterjemahkan suatu materi serta persoalan-persoalan yang 

harus dipecahkan dengan menerapkan teori-teori yang sesuai dengan persoalan yang 

dihadapi. Menurut Samatowa (2006 : 10) pembelajaran sains (termasuk IPA) berkaitan 

dengan kegiatan pengumpulan data, mengamati, mengukur, menghitung, menganalisis, 

mencari hubungan antara dua kejadian dan menghubungkan konsep. 

Badan Standar Nasional Pendidikan (2007 : 13) menyebutkan IPA mempelajari 

permasalahan yang berkait dengan fenomena alam dan berbagai permasalahan 

kehidupan masyarakat. Fenomena alam dalam IPA dapat ditinjau dari objek, persoalan, 

tema, dan tempat kejadiannya. Pembelajaran IPA memerlukan kegiatan penyelidikan, 

baik melalui observasi maupun eksperimen, sebagai bagian dari kerja ilmiah yang 

melibatkan keterampilan proses yang dilandasi sikap ilmiah. Selain itu, pembelajaran 

IPA mengembangkan rasa ingin tahu melalui penemuan berdasarkan pengalaman 

langsung yang dilakukan siswa. Pembelajaran IPA diharapkan dapat membentuk sikap 

siswa dalam kehidupan sehari-hari, menyadari keindahan, keteraturan alam, dan 

meningkatkan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  

Keterampilan proses dalam IPA mencakup keterampilan dasar dan  keterampilan 

terpadu. Keterampilan dasar meliputi keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, 

berkomunikasi, melakukan pengukuran metrik, memprediksi atau meramal, 

menginferensi atau menyimpulkan, dan menafsirkan. Keterampilan terpadu mencakup 

mengidentifikasi variabel, menentukan variabel operasional, menjelaskan hubungan 

antar variabel, menyusun hipotesis, merancang prosedur dan melaksanakan 

penyelidikan/eksperimen untuk pengumpulan data, memproses/menganalisis data, 
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menyajikan hasil penyelidikan/eksperimen dalam bentuk tabel/grafik, serta membahas, 

menyimpulkan, dan mengomunikasikan secara tertulis maupun lisan.  

Berkaitan dengan tujuan pendidikan IPA, anak sekolah dasar kelas IV harus diberi 

pengalaman serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bersikap 

terhadap alam, sehingga dapat mengetahui rahasia dan gejala-gejala alam. Karakteristik 

mata pelajaran IPA diharapkan proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi siswa agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA diarahkan dan dilaksanakan 

secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry). Hal itu untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek 

penting dalam kecakapan hidup di abad 21. Untuk itu, pembelajaran IPA kelas IV SD 

menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan 

dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah (Depdiknas, 2006 : 377). 

Strategi Pembelajaran Guided Inquiry Melalui Practice Rehearsal Pairs 

Inkuiri yang dalam bahasa Inggris inquiry, berarti pertanyaan, atau pemeriksaaan, 

penyelidikan. Inkuiri sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk 

mencari atau memahami informasi. Pembelajaran guided inquiry bertujuan  

mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri; dalam arti luas 

ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-

simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang 

satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang 

ditemukan orang lain. 

Pembelajaran guided inquiry adalah pembelajaran yang menekankan pada  proses 

mental di mana siswa dapat mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental 

yang dimaksud yakni mengamati, mencerna, mengerti, menggolongkan, membuat 

dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan. Dengan teknik ini siswa 

dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri, guru hanya 

membimbing dan memberikan instruksi. Menurut Ratumanan (Nupita, 2013:4) 

bimbingan guru yang dimaksud adalah memberikan bantuan agar siswa dapat 

memahami tujuan kegiatan yang dilakukan dan berupa arahan tentang prosedur kerja 

yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran.  

Suryosubroto (2002:193) menyatakan dalam pembelajaran guided inquiry, guru 

hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk 

menemukan konsep, dalil, prosedur, algoritma dan semacamnya. Dengan teknik ini 

siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri, guru hanya 

membimbing dan memberikan instruksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran guided inquiry merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

proses kegiatan mental melalui tukar pendapat, dengan berdiskusi, membaca sendiri dan 

mencoba sendiri, agar anak dapat belajar sendiri. Pembelajaran guided inquiry 

merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, 

analitis, sehingga dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri.  

Model pembelajaran guided inquiry lebih  memfokuskan  untuk menemukan 

informasi baru, belajar, dan menghubungkannya dengan apa yang pernah siswa alami,  

kelompok belajar mengajak setiap siswa melalui proses bersama membangun 

pengetahuan baru dan saling berbagi pengetahuan (Firdaus dan Rasyid, 2013:32). 

Pembelajaran guided inquiry memiliki sintak atau cara kerja dalam penerapannya. 

Langkah-langkah implikasi guided inquiry dalam pembelajaran meliputi: a) orientasi; b) 
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merumuskan masalah; c) mengajukan hipotesis; d) mengumpulkan data; e) menguji 

hipotesis; f) merumuskan kesimpulan; dan g) mengkomunikasikan (Sanjaya, 2013).  

Setiap model pembelajaran yang disusun pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Menurut Sugiyanto (2010:23) kelebihan penerapan pembelajaran guided inquiry dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) pembelajaran menjadi berubah dari yang 

bersifat penyajian informasi menjadi pengolahan informasi; (2) pengajaran berubah dari 

teacher centered menjadi student centered; (3) guru lebih banyak bersifat membimbing; 

(4) dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri siswa; (5) dapat 

memperkaya dan memperdalam materi yang dipelajari sehingga tahan lama dalam 

ingatan; (6) memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber 

belajar yang tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar; dan (7) 

menghindarkan cara belajar tradisional (menghafal). Menurut NRC (2000) 

pembelajaran guided inquiry memiliki beberapa keunggulan yakni, (a) siswa terlibat 

secara aktif dalam melakukan percobaan, (b) siswa mencari pembuktian atas suatu 

materi yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuannya, (c) siswa 

dapat memberikan penjelasan dari suatu materi berdasarkan hasil percobaan yang 

dilakukan, (d) siswa dapat memberikan penjelasan secara ilmiah, dan (e) siswa dapat 

mengkomunikasikan hasil percobaannya. 

Kelemahan penerapan guided inquiry dalam pembelajaran menurut Sugiyanto 

(2010:23) adalah sebagai berikut: (1) memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar 

siswa; (2) guru dituntut mengubah kemasan mengajar yang umumnya sebagai penyaji 

informasi menjadi fasilitator dan motivator; (3) model ini memerlukan penyediaan 

sumber belajar dan fasilitas yang memadai; dan (4) model ini tidak efisien untuk 

mengajar siswa dalam jumlah besar. Dalam pelaksanaan model pembelajaran guided 

inquiry terdapat beberapa kendala yaitu siswa perlu beradaptasi dengan cara mengajar 

yang baru, kurangnya sumber belajar siswa untuk memperoleh informasi tentang materi 

yang diajarkan, serta siswa belum terbiasa melakukan percobaan dalam pembelajaran 

IPA (Firdaus dan Rasyid, 2013:32). 

Untuk meminimalkan kelemahan dan kendala tersebut, pembelajaran guided 

inquiry diimplementasikan melalui practice rehearsal pairs. Menurut Suprijono 

(2012:116-117) practice rehearsal pairs adalah pembelajaran yang dilakukan dengan 

memasangkan siswa, di mana siswa berperan sebagai penjelas dan pemerhati. Siswa 

yang bertugas sebagai penjelas, menjelaskan materi pelajaran. Siswa yang bertugas 

sebagai pemerhati bertugas menilai dan memperhatikan penjelasan tersebut. 

Pembelajaran  ini mendorong keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat. 

Practice rehearsal pairs merupakan strategi sederhana yang dapat dipakai untuk 

mempraktekkan suatu keterampilan atau prosedur dengan teman belajar. Tujuannya 

adalah untuk meyakinkan masing-masing pasangan dapat melakukan keterampilan 

dengan benar (Zaini dkk,2008:84). Materi-materi yang bersifat psikomotorik adalah 

materi yang baik untuk diajarkan dengan model ini.  

Secara umum pembelajaran practice rehearsal pairs memiliki keunggulan dengan 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara penuh, adanya kegembiraan dan 

kesenangan belajar dan tumbuhnya motivasi internal (Meier, 2005:29). Lebih lanjut 

Isjoni (2011:13) mengungkapkan model pembelajaran ini memiliki keunggulan 

membantu siswa memahami konsep yang sulit, bekerjasama membantu teman dan 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dalam hal ini, siswa terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi 

dan komunikasi serta dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

186 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Menurut Suprijono (2012:116-117) langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pembelajaran practice rehearsal pairs adalah sebagai berikut: a) Guru memilih salah 

satu topik pembelajaran, b) Guru membentuk pasangan-pasangan, dalam pasangan 

tersebut dibuat dua peran yaitu penjelas atau pendemonstrasi dan pemerhati, c) Siswa 

yang bertugas sebagai penjelas, menjelaskan atau mendemonstrasikan materi pelajaran. 

Pemerhati bertugas mengamati/menilai penjelasan tersebut, d) Pasangan bertukar peran, 

dan e) Pelajaran diakhiri dengan menyimpulkan materi pelajaran. 

Langkah pembelajaran guided inquiry melalui practice rehearsal pairs pada 

pembelajaran IPA sekolah dasar dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Langkah Pembelajaran Guided Inquiry melalui Practice Rehearsal Pairs 

Langkah Aktivitas Pembelajaran Guided Inquiry melalui Practice-Rehearsal Pairs 

1 Orientasi : 

Perkenalan, pengarahan, pengetahuan awal dan tujuan pembelajaran terhadap 

topik yang akan dipelajari. 

2 Merumuskan masalah: 

- Guru memilih salah satu keterampilan/topik pembelajaran  

- Guru membentuk pasangan siswa yang terdiri dari dua peran (siswa 

penjelas/demonstrator dan pemerhati/penilai). 

3 Mengajukan hipotesis 

Siswa mengajukan hipotesis menjadi topik pembelajaran dibantu pertanyaan dari 

guru sebagai jawaban atas masalah yang sudah disepakati.  

4 Mengumpulkan data: 

- Siswa menyiapkan bahan percobaan dan mengumpulkan data yang lain.  

- Melakukan praktek/percobaan tentang topik yang telah dipilih.  

- Siswa penjelas mendemonstrasikan ketrampilan yang telah ditentukan, 

sedangkan siswa pemerhati mengamati dan menilai demonstrasi yang dilakukan 

pasangannya. 

5 Menguji hipotesis: 

- Pasangan siswa bertukar peran. Demonstrator kedua diberi keterampilan/topik 

pembelajaran yang lain.  

- Proses diteruskan (diulang kembali) sampai semua ketrampilan pembelajaran 

dapat dikuasai siswa. 

6 Merumuskan kesimpulan bersama pasangan dengan bimbingan guru 

7 Mengkomunikasikan kesimpulan hasil penemuan.  

 

Strategi pembelajaran practice rehearsal pairs (PRP) lebih menekankan kerja 

sama antar siswa pada suatu praktek keterampilan tertentu. Artinya, dalam suatu 

pembelajaran, siswa bukan hanya dituntut untuk mengerti suatu teori saja, namun lebih 

dari itu, aktif dalam praktek keterampilan sebagai persiapan dalam kehidupan nyata. 

Konsep ini merupakan bagian dari konsep pembelajaran aktif (active learning) yang 

ditawarkan Melvin Silberman. Adapun konsep pembelajaran aktif (active learning) 

adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif (Zaini dkk, 

2008:82). Ketika siswa belajar dengan aktif, maka siswalah yang mendominasi aktivitas 

pembelajaran. Dengan ini, siswa secara aktif menggunakan seluruh inderanya, baik 

untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan persoalan atau 

mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang terjadi 

pada kehidupan nyata. Selain itu, proses pembelajaran juga harus dilaksanakan dengan 

suasana menyenangkan dan mengesankan. Pembelajaran yang menyenangkan adalah 

apabila siswa berani mencoba sesuatu sesuai keinginan, berani bertanya bila ingin 

tahu/kurang paham, berani mengemukakan pendapat dan berani mempertanyakan 

gagasan orang lain. Suasana pembelajaran yang seperti ini akan menarik minat siswa 

untuk terlibat secara aktif, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal. 
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Terkait dengan pembahasan di atas, ada dua hal yang perlu dipahami dari konsep 

pembelajaran aktif, yakni:  

a) Dipandang dari sisi proses pembelajaran, pembelajaran aktif menekankan kepada 

aktivitas siswa secara optimal. Artinya, pembelajaran aktif menghendaki 

keseimbangan antara aktivits fisik, mental, termasuk emosional dan aktivitas 

intelektual. Oleh karena itu, kadar pembelajaran aktif tidak hanya bisa dilihat dari 

aktivitas fisik saja, akan tetapi juga aktivitas mental dan intelektual. Seorang siswa 

yang tampaknya hanya mendengarkan saja, bukan berarti dia tidak aktif 

dibandingkan dengan siswa yang sibuk mencatat. Sebab, bisa saja yang 

mendengarkan aktif secara mental, misalnya dengan menyimak, menganalisis dalam 

pikirannya dan menginternalisasi nilai-nilai dari setiap informasi yang disampaikan. 

b) Dipandang dari sisi hasil belajar, pembelajaran aktif menghendaki hasil belajar yang 

seimbang dan terpadu antara intelektual (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan 

(psikomotorik). Hal ini berarti pembelajaran aktif bertujuan membentuk siswa secara 

utuh, misalnya dengan kemampuan menggeneralisasi, mengamati, mencari data, dan 

menganalisis.  

Jadi, pada dasarnya pembelajaran aktif itu sendiri adalah untuk mengembangkan 

keaktifan siswa saat proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan teori Gestalt yang 

menyatakan bahwa pentingnya belajar melalui proses untuk memperoleh pemahaman. 

Seseorang belajar yang terpenting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari akan 

tetapi mengerti atau memperoleh insight (Dalyono, 1997:35), di mana insight yaitu 

pengamatan atau pemahaman mendadak terhadap hubungan-hubungan antar bagian di 

dalam situasi permasalahan. Insight ini seringkali dihubungkan dengan pernyataan 

secara spontan “aha”, “oh”, atau “I see now” (aku tahu sekarang). Hal seperti inilah 

sebenarnya yang diinginkan oleh strategi pembelajaran practice rehearsal pairs, yaitu 

timbulnya aktivitas semua indera siswa ketika proses pembelajaran dengan kondisi dan 

suasana belajar yang menyenangkan, menggairahkan dan tidak membosankan.    

Tujuan Strategi Pembelajaran Practice Rehearsal Pairs (PRP)  

Sebagaimana yang diterangkan di atas bahwa strategi pembelajaran practice 

rehearsal pairs adalah strategi sederhana untuk mempraktekkan suatu keterampilan 

secara berpasangan dan berulang-ulang. Tujuan dari strategi ini adalah meyakinkan 

masing-masing pasangan bisa melaksanakan keterampilan atau kecakapan tersebut 

(Silberman, 2005:228). Karena berhubungan dengan praktek pada keterampilan 

tertentu, maka strategi practice-rehearsal pairs sangat cocok pada materi materi yang 

bersifat psikomotorik (Zaini dkk, 2008:82). Dalam perspektif psikologi, istilah 

psikomotor menunjukkan kepada hal, keadaan, dan kegiatan yang melibatkan otot-otot 

dan gerakan. Dengan demikian, perkembangan motorik berarti proses perkembangan 

yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik 

siswa (motor skill). 

Adapun klasifikasi ranah motorik yang populer terdiri atas lima tingkatan belajar, 

yakni persepsi, kesiapan, respon terbimbing, mekanisme dan respon terpola. Menurut 

Suparno dan Waras Kamdi (2008:14-15) bahwa pengklasifikasian ranah motorik terdiri 

dari lima tingkatan yaitu: 1) Persepsi, proses munculnya kesadaran tentang adanya 

objek dan sifat-sifatnya melalui indera; 2) Kesiapan, siswa siap melakukan suatu 

tindakan, baik secara mental, fisik dan emosional; 3) Respon terbimbing, siswa 

melakukan tindakan dengan mengikuti suatu model. Hal ini bisa dilakukan dengan 

meniru model trial and error (coba gagal) sampai tindakan yang benar bisa dikuasai; 4) 
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Mekanisme, siswa telah mencapai tingkat kepercayaan tertentu dalam menampilkan 

unjuk kerja motorik yang dipelajari; dan 5) Respon terpola, siswa telah mencapai 

keterampilan tertinggi (gerak otomatis). Siswa dapat menampilkan unjuk kerja motorik 

yang menuntut pola tertentu dengan tingkat kecermatan dan kecepatan, serta efisiensi 

yang tinggi. 

Terkait dengan keterangan di atas, maka untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

maksimal, strategi practice rehearsal pairs atau praktek berpasangan sangat cocok 

digunakan untuk pelajaran yang berhubungan dengan penguasaan keterampilan 

(psikomotorik) salah satunya adalah mata pelajaran IPA. Cara terbaik untuk 

mempelajari kecakapan motorik adalah dengan mengkombinasikan praktek dimana 

guru melakukan demonstrasi dan memberikan umpan balik (respon) terhadap usaha-

usaha yang dilakukan siswa. 

Prinsip Strategi Pembelajaran Practice Rehearsal Pairs (PRP)  

Dalam pembelajaran practice-rehearsal pairs, terdapat beberapa prinsip yang 

digunakan. Adapun prinsip-prinsip tersebut berdasarkan atas prinsip pembelajaran aktif 

(active learning). Hal ini karena strategi practice rehearsal pairs merupakan bagian dari 

pembelajaran aktif. Menurut Meier (2005), prinsip tersebut dibagi menjadi empat 

dimensi yaitu, prinsip somatis (belajar dengan bergerak dan berbuat), prinsip auditori 

(belajar dengan mendengar dan berbicara), prinsip visual (belajar dengan melihat, 

mengamati dan memperhatikan), dan prinsip intelektual (belajar dengan mencipta, 

merenungkan, memaknai dan memecahkan masalah).  

PENUTUP 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan proses dan produk. IPA tidak hanya 

terdiri dari kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri khusus, fakta maupun rumus 

yang dihafal, tetapi IPA merupakan kegiatan atau proses aktif yang menggunakan daya 

berpikir dalam rangka menemukan, memahami, menguasai konsep-konsep yang 

memungkinkan untuk melakukan penelitian, percobaan dan perhitungan secara 

matematis.  

Pembelajaran guided inquiry adalah pembelajaran yang menekankan pada  proses 

mental di mana siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental 

sendiri, guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Strategi pembelajaran 

practice-rehearsal pairs (PRP) lebih menekankan kerja sama antar siswa pada suatu 

praktek keterampilan tertentu. Artinya, dalam suatu pembelajaran, siswa bukan hanya 

dituntut untuk mengerti suatu teori saja, namun lebih dari itu, aktif dalam praktek 

keterampilan sebagai persiapan dalam kehidupan nyata. Konsep ini merupakan bagian 

dari konsep pembelajaran aktif (active learning). 

Strategi pembelajaran practice rehearsal pair yang merupakan bagian dari active 

learning, pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan 

respons siswa, sehingga proses pembelajaran IPA menjadi hal yang menyenangkan, 

mendukung dan menarik hati. Dengan memberikan strategi ini pada siswa dapat 

membuat siswa lebih aktif dan membantu ingatannya, sehingga siswa dapat diantarkan 

kepada tujuan pembelajaran dengan sukses. Karena proses belajar yang menarik dan 

menyenangkan akan menimbulkan minat dan motivasi sehingga siswa akan lebih aktif 

dalam proses pembelajaran. Lebih jauh lagi, pembelajaran yang seperti ini akan lebih 

mudah disimpan dan membekas dalam otak siswa. 
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Abstrak 
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan keterampilan berpikir 

kritis antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan siswa dalam kelas terpisah 

kelas VII SMP Negeri 3 Batu Ampar tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian ini 

termasuk penelitian komparatif dengan membandingkan skor tes dua kelompok. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 Batu Ampar 

tahun pelajaran 2015/2016 sejumlah 102. Teknik pengambilan sampel dengan 

random sampling dari kelas siswa laki-laki dan kelas siswa perempuan sehingga 

diperoleh masing-masing 25 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes 

uraian. Uji hipotesis menggunakan uji-t. Nilai uji t didapatkan sebesar 4,434 serta 

signifikansi 0,000 (signifikansi <0,05). Simpulan penelitian ini adalah ada perbedaan 

keterampilan berpikir kritis siswa  perempuan dengan siswa laki-laki. Keterampilan 

berpikir kritis siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki.  
 

Kata kunci: Keterampilan berpikir kritis, perbedaan gender, kelas satu jenis 

kelamin 

 

Perubahan dan tantangan dunia yang terus terjadi di era globalisasi dewasa ini 

mensyaratkan peningkatan mutu pada pelbagai aspek kehidupan. Peserta didik  sebagai 

generasi penerus di masa mendatang dituntut agar mampu membangun keterampilan  

berpikir, khususnya keterampilan berpikir kognitif tingkat tinggi, yaitu keterampilan 

berpikir kritis, reflektif, membuat keputusan penting secara rasional, dan memecahkan 

masalah (Miri, David & Uri, 2007) yang  dihadapi, bukan hanya bersikap pasif 

menerima anjuran solusi dari pihak lain. Berpikir kritis merupakan salah satu 

keterampilan yang berkaitan dengan berpikir mengevaluasi ide sendiri atau ide orang 

lain tanpa prasangka yang berkaitan dengan bagaimana kita berpikir bukan apa yang 

kita pikirkan (Mulnix, 2012). Keterampilan berpikir kritis menjadi modal intelektual 

yang penting dan mendasar bagi setiap individu (Liliasari, 2001) dan berperan  dalam 

perkembangan moral, sosial, mental, kognitif dan sains (Hashemi dkk., 2010;). 

Pentingnya berpikir kritis dalam pendidikan terus dikaji selama beberapa dekade 

melalui kajian teoritik dan implementasi (Lai, 2011). Mengajarkan keterampilan 

berpikir kritis di sekolah merupakan salah satu topik pembahasan utama mengenai 

keterampilan abad-21 (Greenhill, 2009). Berpikir kritis mulai dicantumkan dalam 

kurikulum sekolah sejak pertengahan abad-20 yang dipelopori oleh John Dewey (Bean, 

2011). Keterampilan berpikir kritis harus menjadi tujuan setiap tingkat pada kurikulum 

pendidikan dasar (Facione, 1990). Berpikir kritis seharusnya diadopsi dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas (Bailin dkk., 1999). Berpikir kritis penting untuk diajarkan sejak 

dini (Gelerstein, dkk., 2015) karena terdapat perbedaan signifikan yang ditunjukkan 

oleh siswa yang menerima pendidikan berpikir kritis sejak dini dibandingkan siswa 

yang tidak (Osakwe, 2009).  
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Partnership for 21
st
 Century Skills (2004) menekankan integrasi keterampilan 

berpikir kritis, pemecahan masalah dan keterampilan berkomunikasi menjadi bagian 

kurikulum di sekolah. Keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan yang dapat 

diajarkan sehingga keterampilan ini dapat dipelajari (Garrat, dkk., 2000). Berpikir kritis 

dapat diajarkan melalui ceramah dengan pertanyaan open-ended, kegiatan laboratorium, 

term paper, pekerjaan rumah yang menyajikan pelbagai kesempatan untuk menggugah 

keterampilan berpikir kritis (Schafersman, 1991). Hasil penelitian lain menyebutkan 

ceramah bukanlah metode yang tepat membelajarkan berpikir kritis (Brodie & Irving, 

2007). Mengembangkan keterampilan berpikir kritis memungkinkan peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih baik pada pembelajaran, serta menjadi lebih kritis 

dalam mengambil keputusan dan menyimpulkan (Welsh Assembly Government, 2010). 

Peserta didik dengan berpikir kognitif tingkat tinggi akan lebih skeptis, menyelidiki 

situasi, dan menyediakan alternatif masalah terlebih dahulu, baik pada konteks sekolah 

dan kehidupan sehari-hari (Zoller, 1997). 

Berpikir kritis mempunyai definisi beragam (Dwyer, Hogan & Stewart, 2012). 

Berpikir kritis adalah berpikir dengan maksud tertentu, beralasan, dan mengarah pada 

tujuan dengan melibatkan pemecahan masalah, merumuskan inferensi, 

memperhitungkan kemungkinan dan membuat keputusan (Halpern, 2004). Ennis (1996) 

mendefinisikan berpikir kritis sebagai cara berpikir reflektif yang masuk akal atau 

berdasarkan  penalaran yang difokuskan, untuk menentukan apa yang harus diyakini 

dan dilakukan. The Delphi Report, sebuah hasil konsensus dari 46 ahli tentang berpikir 

kritis sebagaimana yang ditulis oleh Facione (1998) mendefinisikan berpikir kritis 

sebagai pengaturan diri dalam memutuskan sesuatu yang menghasilkan interpretasi, 

analisis, evaluasi, dan inferensi, maupun pemaparan menggunakan suatu bukti, konsep, 

metodologi, kriteria, atau pertimbangan kontekstual yang menjadi dasar keputusan 

dibuat.  

 Keterampilan berpikir kritis sebagai sebuah aspek penting dalam IPA mendapat 

perhatian yang luas (Bailin, 2002). National Science Education Standards (1996) 

menyebutkan salah satu tujuan mempromosikan IPA sebagai inkuiri, di dalamnya fokus 

terhadap keterampilan berpikir kritis. The NGSS Lead States  memaparkan promosi 

berpikir kritis dan pemecahan masalah sebagai kondisi yang sangat diperlukan bagi 

efektifnya pembelajaran IPA. Siswa tingkat pertama diharapkan dapat melakukan 

demonstrasi, cakap dalam merencanakan dan melakukan penyelidikan, analisis dan 

menginterpretasi data, membangun penjelasan dan membuat solusi, memperoleh, 

menilai dan mengkomunikasikan informasi (NGSS Lead States, 2013). Pembelajaran 

IPA sebagaimana tercantum dalam berbagai literatur seyogyanya membekali setiap 

siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan yang senantiasa terus 

berubah, memberikan kesempatan untuk mengembangkan berpikir kritis dan penalaran 

ilmiah yang akan digunakan untuk mengambil keputusan yang terpercaya dan 

melakukan tindakan yang benar bagi masyarakat dan lingkungan (Harlen, 2010). 

Keterampilan berpikir berpikir kritis dalam pembelajaran cenderung tidak 

terakomodasi dan  upaya pengembangan cenderung mengkondisikan siswa hanya 

belajar pada keterampilan mengingat dan menghafal materi (Redhana & Liliasari, 

2008). Pembelajaran di sekolah pada saat ini masih cenderung menekankan pada 

keterampilan berpikir tingkat rendah (Bassham dkk., 2007), dengan penekanan pada 

hasil tes (Tan & Kim, 2012). Pembelajaran tersebut mengakibatkan siswa tidak 

memperoleh pengalaman mengembangkan keterampilan berpikir kritis (Snyder & 

Snyder, 2008).  
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Beberapa kajian tentang keterampilan berpikir menunjukkan perbedaan gender 

antara laki-laki dan perempuan terkait dengan keterampilan kognitif, hasil dari 

perbedaan  secara biologis dan pengaruh sosial (Halpern, 2012). Laki-laki menggunakan 

keterampilan berpikir lebih baik dan sering dibandingkan perempuan (Aliakbari & 

Sadeghdaghighi, 2011). Anak perempuan lebih baik dalam keterampilan verbal dan 

komunikasi lisan dan tulis (Ormrod, 2008). Siswa perempuan mempunyai keterampilan 

bertanya lebih kredibel dan tepat dibandingkan siswa laki-laki yang mengindikasikan 

keterampilan berpikir kritis siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki 

(Crawford dkk., 2005).  

Penelitian ini bertujuan sebagai penelitian pendahuluan dalam kajian mengenai 

pembelajaran berbasis gender. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

bagi sekolah dan guru, diantaranya sebagai bahan pertimbangan dalam memilih 

pendekatan, strategi dan model yang tepat dalam mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis dengan mempertimbangkan gender.   
 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yang diarahkan untuk mengetahui 

apakah antara dua atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau 

variabel yang diteliti (Sukmadinata, 2015). Penelitian ini tidak melakukan pengontrolan 

variabel, maupun manipulasi/perlakuan dari peneliti. Penelitian dilakukan secara 

alamiah, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang bersifat 

mengukur. Hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari perbedaan diantara 

variabel-variabel yang diteliti.  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut 

semester gasal pada tahun ajaran 2015/2016. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VII yang berjumlah 102 siswa dari 4 kelas  satu jenis kelamin (single sex 

class) laki-laki maupun perempuan. Teknik pengambilan sampel dengan random 

sampling dari kelas siswa laki-laki dan kelas siswa perempuan sehingga diperoleh 

masing-masing 25 siswa. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal tes keterampilan 

berpikir kritis berbentuk uraian. Data penelitian berupa data kuantitatif yang berupa skor 

keterampilan berpikir kritis. Analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan uji-t 

sampel terpisah dengan didahului uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dan uji homogenitas menggunakan uji Levene‟s dibantu dengan program analisis 

statistik SPSS for windows. Pengujian statistik dilakukan pada taraf signifikansi 0,5%.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data penelitian berupa skor nilai keterampilan berpikir kritis. Data dianalisis 

dengan uji-t untuk mengetahui perbedaan keterampilan berpikir kritis kelas laki-laki 

dengan  kelas perempuan. Hasil analisis keterampilan kritis tertera pada Tabel 1.  
Tabel 1. Tabel uji-t Keterampilan Berpikir Kritis 

Variabel t df Sig Keputusan Uji 

Keterampilan 

Berpikir Kritis 
4,434 48 0,000 H0 ditolak, Terdapat Perbedaan 

Hasil perhitungan yang tercantum pada Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. 

Hal ini berarti terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis antara kelas laki-laki dan 

kelas peremp uan.Perbedaan keterampilan berpikir kritis juga dapat dilihat dari 
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perbedaan nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah dan simpangan baku. Keempat 

nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Nilai Rata-rata, Tertinggi, Terendah dan Standar deviasi Keterampilan Berpikir Kritis 

Kelas Laki-laki dan Kelas Perempuan 

Nilai Kelas Laki-laki Kelas Perempuan 

Rata-rata 65,33 76,50 

Tertinggi 87,50 87,50 

Terendah 54,17 58,33 

Simpangan baku 10,18 7,40 

Hasil analisis uji-t Tabel 1 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

keterampilan berpikir kritis kelas laki-laki dan perempuan. Kelas perempuan 

menunjukkan keterampilan berpikir kritis lebih tinggi dibanding kelas laki-laki (Tabel 

2). Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Mahanal (2012) yang 

melaporkan gender berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis siswa SMA di 

Malang. Walsh & Hardy (1999) menemukan mahasiswa perempuan memperoleh skor 

yang lebih tinggi dari semua aspek berpikir kritis daripada mahasiswa laki-laki. 

Penelitian serupa oleh Ricketts & Rudd (2004) juga menemukan nilai keterampilan 

berpikir kritis analitis, dalam hal ini mengidentifikasi unsur-unsur yang dibutuhkan 

mengidentifikasi variabel, menyusun hipotesis, mempertimbangkan informasi yang 

relevan, menganalisis data, dan membuat kesimpulan pada perempuan lebih tinggi 

daripada laki-laki.  

Temuan penelitian tersebut dapat ditelusuri dari hubungan keterampilan berpikir 

seseorang dengan keterampilan berbahasa (De Bono, 1992). Terdapat perbedaan dalam 

hal proses belajar dan perkembangan berbahasa pada laki-laki dan perempuan (Zaidi, 

2010). Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa siswa perempuan lebih unggul 

dalam keterampilan verbal (Sasser, 2010; Davison, 2012). Halpern & LaMay (2000) 

dan Halpern (2004) menemukan perempuan pada umumnya lebih baik pada tes 

keterampilan verbal, sementara laki-laki lebih baik dalam memanipulasi gambar visual 

dan keterampilan numerik. Keterampilan berbahasa dengan gramatika merupakan 

indikator berpikir tingkat tinggi. Perempuan mempunyai keterampilan lebih dalam 

menyampaikan pendapat pada orang lain (Guller, 2005).  

Beberapa kajian terkait perbedaan gender menengarai terjadinya perbedaan proses 

berpikir dan keterampilan berpikir antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang 

biologis. Perempuan umumnya memiliki hippocampus lebih besar daripada laki-laki, 

sehingga berpeluang meningkatkan potensi penyimpanan memori jangka panjang yang 

lebih baik. Selain itu, otak perempuan menerima lebih banyak aliran darah, sekitar 20% 

dan memiliki koneksi  saraf yang lebih banyak (Sasser, 2010). Selama tugas fonologi, 

aktivasi otak pada laki-laki terfokus pada daerah bagian kiri frontal gyrus, sedangkan 

pada wanita menunjukkan pola aktivasi yang melibatkan saraf lebih menyebar di kedua 

inferior frontal gyrus kiri dan kanan. Informasi tersebut memberikan bukti adanya 

variasi pada tingkat pengolahan bahasa pada laki-laki dan perempuan. Perbedaan 

tersebut memungkinkan laki-laki dan perempuan memiliki keterampilan berbahasa dan 

berpikir yang berbeda (Shaywitz dkk., 1995).  

Penelitian menujukkan sekolah yang berbasis gender memengaruhi bagaimana 

siswa belajar (Bonomo, 2010). Siswa laki-laki tidak belajar dengan salah satu cara dan 

siswa perempuan belajar dengan cara yang lain. Anak perempuan pada satu jenis 

kelamin menunjukkan prestasi belajar yang lebih baik daripada anak perempuan di 

sekolah yang berbasis dua jenis kelamin (Baker, 2002). Siswa laki-laki dan perempuan 
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dapat memiliki pengalaman belajar yang berbeda saat belajar di sekolah (Kipkorir, 

2013), baik di sekolah satu jenis kelamin (single-sex school) maupun dua jenis kelamin.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian disimpulkan ada perbedaan 

keterampilan berpikir kritis siswa perempuan dengan siswa laki-laki. Keterampilan 

berpikir kritis siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki.  
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Abstrak 
Dunia pendidikan melalui implementasi kurikulum menuntut terwujudnya  

pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi siswa, untuk menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Kebermaknaan pembelajaran ditunjukkan dengan kemampuan memahami 

hubungan antara berbagai teori yang dipelajarinya dengan kehidupan nyata yang 

relevan, juga mampu  menyikapi kondisi dan situasi yang baru. Pendekatan 

kontekstual merupakan salah satu strategi pembelajaran yang memperhatikan 

karakteristik, kebutuhan serta pengalaman siswa dan lebih mengacu pada situasi 

dan kondisi siswa pada kehidupan nyata. Potensi daerah merupakan salah satu 

alternatif yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran kontektual melalui 

pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas daerah termasuk 

keunggulan daerah yang diinternalisasikan dalam materi sebagai sumber belajar.  

Hal ini sebagai bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup siswa yang 

berwawasan lingkungan untuk mendukung kelangsungan daerah serta 

pembangunan nasional, juga menjadikan peluang dalam menghadapi persaingan 

global. 

Kata Kunci: Pendekatan Kontekstual, Potensi Daerah, IPS 

Kawasan Asia Tenggara melalui organisasi kerjasama ekonomi regional ASEAN 

telah melahirkan sebuah kebijakan integritas ekonomi yang disebut MEA (Masyarakat 

Ekonomi ASEAN). Kondisi ini menuntut adanya persaingan di berbagai bidang antar 

negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini merupakan sebuah tantangan namun juga 

peluang yang memerlukan kesiapan dalam menghadapi berbagai dampak dari situasi 

ini. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia 

seutuhnya yang berdaya saing. Salah satunya melalui pendidikan, sebagaimana yang 

diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Dengan demikian diperlukan adanya kemampuan menyesuaikan diri dengan 

perkembangan melalui peningkatan mutu pendidikan dan komunikasi terutama dalam 

proses pembelajaran. Dalam hal ini diharapkan senantiasa melakukan inovasi dan 

memerlukan kreativitas secara efektif dan efisien dalam menciptakan pembelajaran 

yang bermakna. Sebagai upaya memberikan pembelajaran yang bermakna, maka 

diperlukan pendekatan dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa tidak hanya 

pengetahuan teoritik tetapi lebih pada pengalaman yang lebih konkrit.  

Kegiatan pembelajaran diharapkan lebih mengacu pada situasi dan kondisi siswa 

pada kehidupannya dengan mempertimbangkan karakteristik dan pengalaman siswa, 

sehingga siswa mampu menghubungkan antara berbagai konsep yang dipelajarinya 

dengan kehidupan nyata yang relevan, memiliki kemampuan mengkontruksi sendiri 

pengetahuan dengan lingkungan belajar secara alamiah. Pembelajaran akan lebih 

bermakna jika siswa “mengalami” mengenai hal yang telah dipelajari atau bukan hanya 

sebatas pengetahuan sebagai konsep. Guru mengajar dengan menciptakan informasi 

menjadi bermakna dan relevan dengan kebutuhan siswa, dengan memberikan 

kesempatan kepada siswa dalam menemukan maupun menerapkan ide atau gagasan dan 

merangsang siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa dengan 

menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar (Nurhadi, 2009:10). 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

198 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Pembelajaran IPS bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan sebagai berikut: 

1) mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya, 2) mempunyai kemampuan dasar untuk berfikir logis, kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial, 3) 

mempunyai komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 4) 

mempunyai kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang beragam pada tingkat lokal, nasional dan global. Melalui 

pelajaran IPS ini siswa diharapkan mampu menghadapi tantangan global di masyarakat 

yang setiap saat senantiasa mengalami perubahan (Depdiknas, 2006:575). Pembelajaran 

bermakna merupakan suatu proses untuk menghubungkan informasi baru dengan 

konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur pengetahuan seseorang 

(Winataputra, dkk. 2007:324). Artinya bahwa pembelajaran yang bermakna bagi siswa 

akan tercipta apabila guru sebelumnya mengetahui konsep-konsep pengetahuan awal 

dari siswa, sebagai acuan seorang guru dalam mengembangkan pengetahuan yang 

dimiliki siswa. Hal ini dapat ditempuh dengan menggunakan strategi pembelajaran 

melalui pendekatan kontekstual. 

Depdiknas (2006:5) bahwa pembelajaran kontekstual sebagai konsep belajar 

dalam membentuk guru untuk mampu mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa mampu menghubungkan antara pengetahuan 

dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penerapan pendekatan 

kontekstual dalam pembelajaran membutuhkan kemampuan guru yang inovatif, kreatif, 

dinamis, efektif dan efisien dalam membuat suasana pembelajaran yang kondusif untuk 

membangun pengetahuan dari dalam diri siswa sendiri dan dapat membangkitan daya 

nalar berfikir yang kritis. Guru sebagai pendidik profesional diharapkan mampu 

melaksanakan pembelajaran dengan melihat karakteristik, lingkungan dan kehidupan 

sosial siswa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhlisin (2012) menyimpulkan 

bahwa dengan melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada aktivitas penting, 

telah membantu mereka mengaitkan pelajaran akademis dengan konteks kehidupan 

nyata yang mereka hadapi, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan relevan bagi 

siswa.  

Kaitannya dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran, peran guru IPS 

diharapkan mampu mengembangkan potensi daerah yang terdapat di lingkungan sekitar 

siswa sebagai bahan ajar atau sumber belajar, sebagai hal yang nyata pada kehidupan 

siswa. Potensi daerah merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan dalam 

pembelajaran melalui pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan 

keunggulan daerah yang dapat diinternalisasikan dalam materi sebagai bahan ajar dan 

sumber belajar. Pentingnya internalisasi potensi daerah dalam pembelajaran adalah 

sebagai bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup kepada peserta didik agar 

memiliki wawasan tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan nilai yang berlaku 

di daerahnya dalam mendukung kelangsungan daerah serta pembangunan nasional 

(Depdiknas, 2006).  Hasil penelitian Hatimah (2006) menunjukkan bahwa model 

pengelolaan pembelajaran berbasis potensi lokal, warga belajar tidak merasa asing 

dengan berbagai sarana yang dimanfaatkan dalam pembelajaran, karena semuanya 

tersedia dalam lingkungan kehidupannya yang ada di masyarakat, sehingga motivasi 

untuk mengembangkan berbagai program pembelajaran terus meningkat. 
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PEMBAHASAN 

Pendekatan Kontekstual 

Kontekstual atau contextual menurut bahasa berasal dari kata contex yang artinya 

“hubungan”. Menurut Johnson (2014) : “contextual teching and learning enables 

students to connect the content of academic subject with the immediate context of their 

daily lives to discover meaning”. Berarti bahwa pembelajaran kontektual 

memungkinkan siswa mampu menemukan makna dengan menghubungkan materi dan 

konteks kehidupan sehari-hari. Pendekatan kontekstual memungkinkan siswa mampu 

memperluas, menguatkan, dan menerapkan pengetahuan maupun keterampilan 

akademik siswa dalam berbagai macam tatanan kehidupan baik di sekolah maupun di 

luar sekolah. Selain itu siswa dilatih dalam memecahkan masalah yang dihadapi, 

misalnya melalui simulasi dengan masalah yang ada di dunia nyata (Nurhadi, 2009:5). 

Menurut Komalasari (2014:7) bahwa pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan 

yang bertujuan untuk menemukan makna materi pembelajaran bagi kehidupan, 

dengan.mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata sehari-hari, 

baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun warganegara. Bahwa 

contextual teching and learning merupakan pembelajaran yang mengusahakan 

keterkaitan antara isi materi pelajaran dengan situasi dunia nyata (Bern & Erickson, 

2001). Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual merupakan suatu proses pembelajaran 

yang tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengetahui 

penerapan dari sebuah konsep yang diperlajarinya kaitannya dengan konteks kehidupan 

nyata siswa. 

Karakteristik Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan kontekstual memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan 

pendekatan pembelajaran yang lain. Menurut Bern & Erickson (2001:3-9) bahwa 

karakteristik pendekatan kontekstual adalah sebagai berikut: 1) interdisciplinary 

learning, 2) problem based learning, dan 3) excternal contexts for learning. Menurut 

Johnson, (2014:65) mengidentifikasi delapan karakteristik contextual teching and 

learning, yaitu: 1) making meaningful connection (membuat keterkaitan-keterkaitan 

yang bermakna), 2) doing significant work (melakukan pekerjaan yang berarti), 3) selft 

regulatef learning (melakukan pembelajaran yang diatur sendiri), 4) collaborating 

(bekerjasama), 5) critical and creative thinking (berpikir kritis dan kreatif), 6) nurturing 

the individual (membuat individu untuk tumbuh dan berkembang), 7) reaching high 

standards (mencapai standar yang tinggi), dan 8) using authentic assessment 

(menggunakan penilaian autentik). Menurut Komalasari (2014:13) mengidentifikasi 

karakteristik pembelajaran kontekstual meliputi pembelajaran yang menerapkan konsep 

keterkaitan (relating), konsep pengalaman langsung (experiencing), konsep aplikasi 

(applying), konsep kerjasama (cooperating), konsep pengaturan diri (self regulating), 

dan konsep penilaian autentik (authentic assessment). Menurut Ditjen Dikdasmen 

(2003:10-9) dan Bern & Erickson (2001) menyebutkan tujuh komponen utama dalam 

pembelajaran kontekstual, yaitu: 1) kontruktivisme (constructivism), 2) menemukan 

(inquiry), 3) bertanya (questioning), 4) masyarakat belajar (learning community), 5) 

pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan penilaian yang sebenarnya (authentic 

assessment). 
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Potensi Daerah 

Potensi daerah merupakan kemampuan yang terdapat pada suatu daerah dalam 

berbagai aspek yang dapat dikembangkan. Kata potensi itu berasal dari bahas Inggris 

yaitu potency, potential, potentiality, yang di antara ketiganya memiliki makna yang 

berbeda. Kata potency artinya kekuatan, terutama kekuatan yang tersembunyi. 

Kemudian kata potential berarti yang ditandai dengan potensi, mempunyai kemampuan 

terpendam untuk menampilkan atau bertindak dalam berbagai hal yang meliputi bakat 

atau kompetensi. Sementara kata potentiality memiliki makna sebagai sifat dan bakat 

terpendam, atau kekuatan bertindak dalam sikap yang jelas di waktu yang akan datang 

(Ansari, 1996:482). 

Menurut Ahmadi (2012:1) Potensi daerah identik dengan keunggulan lokal yang 

merupakan ciri khas daerah, mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi, 

komunikasi dan ekologi. Sedangkan daerah merupakan suatu wilayah tertentu yang di 

dalamnya tercipta keseragaman struktur ekonomi dan sosial sebagai wujud dari 

kombinasi antara faktor lingkungan dan demografis (Sumarmi, 2012:18). Dari bererapa 

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa muatan potensi lokal merupakan keunggulan 

dan kemampuan yang dimiliki setiap daerah berupa aspek ekonomi, budaya, teknologi 

informasi dan komunikasi, ekologi, hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, 

jasa, SDA dan SDM yang dapat dimanfaatkan dan memiliki peluang besar untuk 

dikembangkan. 

Karakteristik Potensi Daerah 

Aspek geografis setiap daerah sebagai potensi yang apabila dikembangkan, akan 

menjadi suatu keuntungan ekonomi, juga keuntungan sosial budaya dan keuntungan 

politik. Perekonomian daerah secara keseluruhan dengan sendirinya dapat berkembang 

secara berkesinambungan di suatu daerah jika potensi lokal yang dimiliki oleh daerah 

tersebut dapat dikembangkan sehingga akan menjadi sumber penghidupan rakyat 

setempat dan (Soeparmoko, 2002:33).  

Menurut Soeparmoko (2002:60) beberapa potensi daerah atau keunggulan lokal 

yang bisa dikembangkan lebih lanjut dalam suatu daerah antara lain: a) potensi Sumber 

Daya Alam (SDA), merupakan potensi yang terkandung dalam bumi, air dan udara yang 

dapat dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan hidup, misalnya dibidang pertanian, 

perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan lain-lain, b) potensi Sumber Daya 

Manusia (SDM), bahwa manusia beserta segala potensi yang dimilikinya untuk 

diperguanakan dan dikembangkan sebagai makhluk sosial yang mampu menyesuaikan 

diri terhadap tantangan alam, perkembangan IPTEK dan perubahan sosial budaya, dan 

mampu memahami dan mengembangkan seluruh pengalaman dari lingkungan sosial 

dan fenomena alam, bagi kepentingan dirinya di masa depan, sehingga secara umum 

merupakan makhluk sosial yang berkembang secara berkesinambungan, serta mampu 

mengembangkan potensi alam di sekitarnya secara seimbang, c) potensi Geografis, 

objek kajian geografi meliputi, objek formal dan objek material. secara formal objek 

kajian geografi meliputi fenomena geosfer yang diantaranya, atmosfer, cuaca dan iklim, 

litosfer, hidrosfer, biosfer (kehidupan fauna dan pendekatan studi geografi bersifat 

khas). Pendekatan studi geografi perlu diperhatikan dalam pengkajian potensi 

keunggulan lokal dari aspek geografi, yang meliputi, (1) pendekatan keruangan (spatial 

approach), (2) pendekatan lingkungan (ecological approach), (3) pendekatan kompleks 

wilayah (integrated approach) dan (4) pendekatan sejarah (historis approach) 

(Sumarmi, 2012:10). Pendekatan keruangan dalam kajiannya melihat adanya perbedaan 

tempat melalui pemaparan letak distribusi, relasi dan interrelasinya. Pendekatan 
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lingkungan berdasarkan interaksi organisme dengan lingkungannya, sedangkan 

perpaduan kedua pendekatan tersebut merupakan pendekatan kompleks wilayah. 

Keunggulan lokal dicirikan dari manfaat fenomena geografis bagi kehidupan dan 

penghidupan yang memiliki nilai ekonomis dan berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat, d) potensi Budaya, budaya merupakan perwujudan dari sikap, sedangkan 

kebudayaan merupakan sumber sikap. Masyarakat perlu memadukan antara idealisme 

dengan realisme, supaya kebudayaan dilandasi dengan sikap baik, yang pada 

hakekatnya adalah seni dan budaya yang mengalami keterpaduan. Terwujudnya sebuah 

keunggulan lokal menjadi ciri khas budaya masing-masing tentu didukung dengan 

adanya sikap menghargai kebudayaan daerah sendiri. Contoh keunggulan lokal 

kebudayaan setempat yaitu upacara rambu solo di Toraja. Historis secara teoritik jika 

pengelolaannya dioptimalkan akan membawa menjadi sebuah tujuan wisata, dan 

merupakan asset daerah sebagai keunggulan lokal yang dimiliki suatu daerah tertentu. 

Pada potensi ini, diperlukan penggabungan terhadap nilai-nilai tradisional untuk 

menciptakan budaya baru, agar terjadi keterpaduan antara kepentingan tradisional dan 

kepentingan modern, sehingga sejarah juga bisa menjadi asset atau potensi keunggulan 

lokal suatu daerah. 

Pembelajaran IPS 

Ilmu pengetahuaan sosial mengacu pada kajiannya terpusat pada aktifitas 

kehidupan manusia. Berbagai dimensi manusia dalam kehidupan sosialnya merupakan 

fokus kajian dari IPS. Aktivitas manusia dilihat dari aspek waktu yang meliputi masa 

lalu, sekarang dan masa datang, yang berkaitan interaksi dengan aspek keruangan atau 

geografis. Aktivitas manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya dalam aspek 

kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Dikaji pula upaya manusia membentuk 

seperangkat aturan sosial dalam memelihara pola interaksi sosial antar manusia dan cara 

manusia mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Fokus kajian IPS mencakup 

berbagai aktivitas manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial sesuai dengan 

karakteristik manusia sebagai makhluk sosial (Sapriya, 2006). 

Menurut Trianto (2010:171) “Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi 

dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: Sosiologi, Sejarah, Geografi, ekonomi, 

Politik, Hukum dan Budaya”. Depdiknas (2007:13) bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) merupakan rumpun mata pelajaran yang dikembangkan dari beberapa disiplin 

ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan 

ilmu politik. Fokus IPS mengkaji lingkungan sosial siswa yang terdekat sampai 

lingkungan yang terjauh. Jadi kajian IPS sebagai rumpun pelajaran mempelajari 

masyarakat dengan segenap permasalahannya. Soemantri (2001) memberikan pendapat 

bahwa IPS merupakan perpaduan cabang-cabang Ilmu-ilmu Sosial dan humaniora 

termasuk di dalamnya agama, filsafat, dan pendidikan, termasuk juga menyangkut 

aspek-aspek ilmu tentang alam dan teknologi. Berbagai uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa IPS merupakan studi kajian ilmu yang terintegrasi dari ilmu-ilmu 

sosial dan humaniora dalam membentuk warga negara yang baik, mampu memahami, 

menganalisis situasi dan permasalahan sosial masyarakat, hingga memiliki kemampuan 

memecahkan masalah sosial sesuai dengan perkembangan psikologi siswa. 

Karakteristik Mata Pelajaran IPS 

Karateristik mata pelajaran IPS di SMP antara lain sebagai berikut; 1) Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan keterpaduan dari konsep ilmu geografi, sejarah, 

ekonomi, dan sosiologi. Bertujuan meningkatkan berpikir kritis dan kecerdasan serta 
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keterampilan sosial, peka dan antisipatif dalam memecahkan masalah sosial melalui 

pendekatan interdisipliner dan multidisipliner, 2) Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, yang 

dikemas sedemikian rupa sehingga dapat dikembangkan menjadi pokok bahasan, topik 

atau tema tertentu, 3) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar meliputi manusia dan 

lingkungan, perubahan menurut waktu dan tempat, sistem sosial dan budaya, perilaku 

ekonomi secara bermoral dan bernilai bagi kesejahteraan lahir batin, dunia dan akhirat, 

4) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS menggunakan tiga dimensi (ruang, 

waktu, dan nilai/moral) dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial secara 

keseluruhan.  
 

Tabel Dimensi IPS Dalam Kehidupan Manusia 

Dimensi dalam 

kehidupan manusia 
Ruang Waktu Nilai/Norma 

Area dan substansi 

pembelajaran 

Alam sebagai 

tempat dan 

penyedia potensi 

sumber daya 

Alam dan kehidupan 

yang selalu berproses, 

masa lalu, saat ini, dan 

yang akan datang 

Kaidah atau aturan yang 

menjadi perekat dan 

penjamin keharmonisan 

kehidupan manusia dan 

alam 

Kompetensi Dasar 

yang dikembangkan 

Adaptasi spasial 

dan eksploratif 

Berpikir kronologis, 

prospektif, antisipatif 

Konsisten dengan aturan 

yang disepakati dan kaidah 

alamiah masing-masing 

disiplin ilmu 

Alternatif penyajian 

dalam mata pelajaran 

Geografi Sejarah Ekonomi, 

Sosiologi/Antropologi 

Sumber: (Sardiman dalam Tim Pengembang Pembelajaran IPS, 2010) 
 

Tujuan Pembelajaran IPS 

Pembelajaran IPS dibangun melalui penguasaan aspek kognitif. Aspek tersebut 

digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penguasaan aspek afektif  dan 

psikomotor. Keterampilan sosial yang dapat dikembangkan antara lain: a) bekerja sama 

dan berkomunikasi dengan kelompok yang majemuk, b) mencintai lingkungan fisik dan 

sosialnya, c) kemampuan dalam memecahkan berbagai masalah sosial, d) 

mengembangkan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai  setempat, dan e) beradaptasi 

dengan perubahan pada lingkungan lokal, nasional, dan global.  

Tujuan mata pelajaran IPS pada tingkat satuan pendidikan SMP menurut 

Depdiknas (2006) adalah: 
1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya, 2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, 

rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan 

sosial, 3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan, 4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan 

global. 

Tujuan pembelajaran IPS secara umum adalah menjadikan peserta didik sebagai 

warga negara yang baik, mampu memahami, menganalisis, dan ikut memecahkan 

masalah-masalah sosial kemasyarakatan, dengan berbagai karakter yang berdimensi 

spiritual, personal, sosial, dan intelektual. Di samping itu pembelajaran IPS juga 

diharapkan mencintai dan melestarikan budaya bangsa. Dari rumusan tujuan tersebut, 

Mustakin (1998) merinci sebagai berikut : 1) memiliki kesadaran dan kepedulian 

terhadap masyarakat atau lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai 

sejarah dan kebudayaan masyarakat, 2) mengetahui dan memahami konsep dasar dan 
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mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah social, 3) mampu menggunakan 

model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu 

dan masalah yang berkembang di masyarakat, 4) menaruh perhatian terhadap isu-isu 

dan masalah-masalah sosial, serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya 

mampu mengambil tindakan yang tepat, 5) mampu mengembangkan berbagai potensi 

sehingga mampu membangun diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung 

jawab membangun masyarakat. 

Dengan memperhatikan arah dan tujuan pembelajaran IPS tersebut, maka 

pembelajaran IPS sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter dalam 

pembentukan kepribadian sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 

Pengembangan Pembelajaran IPS dengan Pendekatan Kontekstual Berbasis 

Potensi Daerah 

Menurut Komalasari (2014) penerapan pembelajaran kontekstual dengan prinsip; 

direncanakan sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi, membentuk kelompok 

belajar, menyediakan yang mendukung untuk pembelajaran mandiri, 

mempertimbangkan keragaman peserta didik, mempertimbangkan multiintelegensi 

peserta didik, menggunakan teknik bertanya dan penilaian autentik asesmen. 

Materi pembelajaran dalam kurikulum perlu dikembangkan dengan tepat dan 

optimal dalam membantu siswa dalam pencapaian kompetensi. Menurut Komalasari 

(2014:38) bahwa dalam pengembangan materi pembelajaran kontekstual dengan 

pemilihan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dibelajarkan kepada siswa 

hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut: 1) keterkaitan dengan konteks 

lingkungan di mana siswa berasa yang meliputi: lingkungan fisik, lingkungan sosial, 

lingkungan budaya, lingkungan politis, lingkungan psikologis, dan lingkungan 

ekonomi, 2) keterkaitan dengan materi pelajaran lain secara terpadu, 3) mampu 

diaplikasikan dalam kehidupan siswa, 4) memberikan pengalaman langsung melalui 

kegiatan inquiry, 5) Mengembangkan kemampuan kooperatif sekaligus kemandirian, 6) 

mengembangkan kemampuan melakukan refleksi 

Pengembangan materi pembelajaran tentunya dituntut kreativitas guru untuk 

mendukung pembelajaran kontektual dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip. 

Komalasari (2014:38) yaitu: 1) prinsip relevansi, bahwa materi pembelajaran hendaknya 

relevan dengan pencapaian standat kompetensi dan kompetensi dasar, 2) prinsip 

konsistensi, bahwa jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada empat macam 

maka materi yang harus diajarkan juga meliputi empat macam, 3) prinsip kecukupan, 

bahwa materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa 

menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. 

Menurut Ahmadi (2012:10) Pendidikan berbasis potensi lokal bertujuan agar 

siswa mengetahui keunggulan lokal daerah di mana siswa tinggal, memahami berbagai 

aspek yang berhubungan dengan keunggulan daerah tersebut, kemudian siswa mampu 

mengolah SDA, terlibat dalam pelayanan atau jasa dan kegiatan lain yang berkaitan 

dengan keungulan lokal, sehingga memperoleh penghasilan dan melestarikan budaya 

atau tradisi maupun sumber daya yang dimiliki menjadi keunggulan di daerah tersebut. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa pengembangan pembelajaran 

berbasis keunggulan lokal untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang potensi 

lokal yang dimiliki daerahnya dan sekaligus memberikan pengetahuan, penanaman 

sikap dan keterampilan dalam pengelolaan potensi daerah untuk menjadi keunngulan 
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lokal daerah tersebut yang dapat dikembangkan, dilestarikan dan dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejateraan masyarakat secara umum. 

Implementasi  Pendekatan Kontekstual  Berbasis Potensi Daerah dalam 

Pembelajaran IPS 

Pembelajaran IPS dengan pendekatan kontekstual dengan sendirinya akan 

memberikan berbagai dampak ketika guru menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. 

Manurut Zahorik dalam Nurhadi (2002:7) ada 5 (lima) elemen penting yang harus 

diperhatikan oleh seorang guru dalam pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual, antara lain: 1) Pengaktifan pengetahuan dan pengalaman yang telah ada, 2) 

perolehan pengetahuan dan pengalaman baru Pemahaman pengetahuan dengan cara: 

menyusun konsep sementara (hipotesis), melakukan sharing dengan orang lain agar 

mendapat tanggapan (validasi), memperbaiki (revisi) dan mengembangkan konsep 

tersebut,  3) menerapkan pengetahuan dan pengalaman tersebut, 4) melakukan refleksi 

terhadap strategi pengembangan penegtahuan tersebut 

Efektivitas pendekatan kontekstual secara optimal akan diperoleh ketika prinsip 

learning cycle, oleh Karplus (1997:294) yang memuat 3 (tiga) fase intruksional, yaitu: 

eksplorasi, pengenalan konsep, dan penerapan konsep yang perlu siswa kenal. Pada fase 

eksplorasi, melalui kegiatan sendiri dalam merespon situasi nyata, yang merupakan 

sebuah pengalaman terkait dengan potensi daerah yang terdapat dilingkungannya. 

Dalam tahap ini siswa dituntut menemukan konsep berupa ide dan gagasan sendiri 

tentang materi pembelajaran. Dalam tahapan pengenalan konsep, siswa sudah mulai 

diberikan pemahaman tentang definisi berdasarkan teori yang dapat membantu dalam 

mengolah pemikiran baru menghadapi pengalamannya, dengan kata lain akan 

membantu siswa menghubungkan konsep berdasarkan pengalamannya. Tahapan 

selanjutnya adalah fase penerapan konsep, siswa diharapkan memiliki sikap ataupun 

respon yang positif dalam menghadapi situasi dan kondisi yang baru berdasarkan 

pengalaman nyata yang dimiliki sebelumnya terkait dengan keunggulan daerah serta 

upaya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatannya. 

Pembelajaran IPS dengan Pendekatan Kontekstual sangat ditentukan oleh strategi 

pembelajaran yang sistematis dengan rincian kegiatan dan tujuan yang jelas. Menurut 

Nurhadi (2002:22) bahwa pembelajaran berbasis pendekatan kontekstual tidak 

beriorentasi pada tujuan pembelajaran melainkan pada strategi belajar yang tepat dalam 

tercapainya tujuan pembelajaran. Keunggulan daerah menjadi alternatif tepat 

diintegrasikan dalam pembelajaran, karena relevan dengan pengalaman dan kondisi 

nyata pada kehidupan siswa, sebagai langkah startegis dalam upaya menciptakan 

pembelajaran yang bermakna. 

PENUTUP 

Pendekatan Kontekstual merupakan strategi pembelajaran yang memperhatikan 

karakteristik dan kebutuhan serta pengalaman siswa dan lebih mengarah kepada situasi 

dan kondisi siswa pada kehidupan siswa, sehingga siswa mampu memahami hubungan 

antara berbagai konsep dan teori yang dipelajarinya dengan kehidupan nyata yang 

relevan, juga mampu menyikapi kondisi dan situasi yang baru. Potensi daerah menjadi 

salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran melalui 

pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas daerah dan prospek 

pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah yang dapat diinternalisasikan dalam 

materi sebagai bahan ajar dan sumber belajar. Hal ini untuk memberikan bekal 

pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup kepada siswa agar memiliki wawasan yang 
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mantap tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan nilai yang berlaku 

didaerahnya dan mendukung kelangsungan daerah serta pembangunan nasional, juga 

menjadikan peluang dalam menghadapi persaingan global. 
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Abstrak 
Pada proses belajar mengajar banyak sekali sarana yang dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat membuat pembelajaran menjadi lebih 

efektif dan menarik bagi siswa dalam memahami pelajaran. Dalam hal tersebut guru 

dapat menggunakan media pengajaran baik audio, audio visual, ataupun multimedia. 

Salah satu media yang dapat digunakan guru sebagai alternative dalam pembelajaran 

yaitu media komik. Salah satu tujuan penggunaan media komik ini untuk meningkatkan 

motivasi dan minat baca siswa serta mentrasfer nilai-nilai karakter melalui penokohan 

dalam cerita komik.  

Kata Kunci: komik, pembelajaran tematik. 
 

Belajar merupakan suatu proses pembelajaran yang terjadi dalam diri individu 

yang tidak dapat dilihat dengan nyata. Belajar merupakan aktivitas manusia yang 

dilakukan secara terus menerus dan dilakukan selama manusia itu masih hidup, dan 

manusia tidak mampu hidup tanpa ada pendidik atau diajar oleh manusia yang lain 

(Tobroni,2011:16). Belajar terjadi dalam diri seseorang yang melalui dan mengalami 

proses belajar. Proses belajar mengajar pada hakikatnya merupakan proses komunikasi.  

Komunikasi dalam pembelajaran merupakan suatu bentuk komunikasi anatara 

guru dengan siswa yang didalamnya mencakup proses peralihan pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran pada dunia pendidikan diperlukannya suatu media yang digunakan 

sebagai perantara dalam pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian integral 

dalam pembelajaran dan suatu alat yang digunakan guru sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat juga dikatakan sebagai salah satu 

sarana pembelajaran yang mampu meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. 

Keanekaragaman media dalam pembelajaran sehinga masing masing media memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Media pembelajaran yang digunakan bergantung pada 

materi dan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran dan harus disesuaikan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Dalam pembelajaran peserta didik mengalami kebosanan ketika pembelajaran 

dilakukan hanya dengan mendengar saja, akan meningkat pemahamannya ketika dalam 

pembelajaran menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik siswa. Media 

pembelajaran mampu meningkatkan rasa senang, gembira dan termotivasi peserta didik 

dalam belajar. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi belajar peserta didik dan dapat 

meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Sebagai mana fungsi media 

pembelajaran menurut Dale (1969) sebagai alat untuk membuat pembelajaran yang 

lebih efektif,mempercepat proses belajar, meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar, mengkonkretkan yang abstrak sehingga dapat mengurangi terjadinya 

penyakit verbalisme  

 Sejalan dengan itu tampak bahwa media pembelajaran merupakan sarana yang 

digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran yang 

efektif tidak ditentukan dari mahal atau murahnya maupun frekuensi penggunaan media 

tersebut, tetapi tergantung pada kesesuaian antara karakteristik media dengan materi 

mailto:icusamalia@gmail.com
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yang disampaikan, serta sesuai dengan tahap perkembangan anak termasuk di dalamnya 

adalah komik. 

Komik sebagai bagian dari media cetak, dapat dikembangkan sebagai alternatif 

media pembelajaran. Berkenaan dengan peranan media komik, Maharsi (2011: 10) 

memberikan pendapat bahwa komik mempunyai peranan yang besar untuk memberikan 

informasi yang mendidik, menghibur, sekaligus mempegaruhi seperti hakekat fungsi 

dari komunikasi. Daryanto (2013; 128) memaparkan mengenai kelebihan komik sebagai 

media pemebelajaran, yakni komik mengandung unsur visual dan cerita yang kuat. 

Ekspresi yang divisualisasikan membuat pembaca terlibat secara emosional sehingga 

membuat pembaca untuk terus membacanya hingga selesai. 

Secara umum komik dapat diartikan sebagai gambar seri. McCloud menyatakan 

bahwa komik merupakan gambar serta lambang yang berdekatan langsung dengan 

urutan tertentu untuk manyampaikan informasi kepada pembaca (Wahyuni,2011). 

Komik diartika sebagai serangkaian gambar yang dilengkapi balon-balon kata sehingga 

membentuk jalinan cerita dan adakalanya narasi sebagai penjelas. Komik juga 

merupakan cerita-cerita ringkas yang disertai warna-warna utama yang bebas dan dibuat 

lebih hidup sehingga lebih menarik . 

 Media komik merupakan seri gambar lucu yang membentuk sajian cerita denga 

dilengkapi balon-balon kata (kustiawan dkk,2000:57). Komik sangat digemari karena 

ceritanya yang sederhana dan mudah di tangkap isi ceritanya. Sehingga komik dapat 

digunakan sebagai media dalam pembelajaran tematik SD. Pembelajaran tematik 

diyakini sebagai pembelajaran yang efektif karena dapat menyentuh dimensi emosi 

secara terpadu baik fisik, maupun akademik siswa. Dengan berlakunya Kurikulum 2013 

yang memberlakukan pembelajaran Tematik terpadu serta pembentukan karakter siswa, 

maka dengan media komik dapat mentransfer nilai-nilai karakteristik siswa melalui 

penokohan dalam cerita komik. 

Keyakinan akan keberhasilan pembelajaran menggunakan media komik didukung 

oleh hasil penelitian Saputro (2015) yang menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

media komik efektif meningkatkan nilai karakter siswa. Begitu pula hasil penelitian 

Wahyuningsih (2011) yang menyatakan bahwa penggunaan komik dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan aktivitas minat membaca siswa serta sikap positif siswa yang 

dilakukan dalam pembelajaran secara klasikal. Komik hanya sebagai media dalam 

pembelajaran sehingga dapat diterapkan tanpa mengurangi esensi Kurikulum 2013 

melainkan bertujuan mengembangkan aspek penting dalam Kurikulum 2013 yaitu 

pengetahuan, keterampilan dan sikap siswa. 

Pembelajaran tematik memiliki arti penting dalam kegiatan belajar mengajar. Jika 

melihat dunia anak maka dunia anak adalah dunia nyata, dimana tingkat perkembangan 

tahap berfikir nyata untuk pembentukan mental siswa. Dalam kehidupan sehari-hari 

mereka tidak melihat mata pelajaran berdiri sendiri. Melainkan melihat obyek atau 

peristiwa yang di dalamnya memuat sejumlah konsep atau materi beberapa mata 

pelajaran sekaligus yang satu sama lain tidak tampak karena terbalut dalam tema. 

Contohnya saja saat mereka berbelanja di pasar, mereka akan dihadapkan dengan suatu 

perhitungan harga (Matematika), aneka ragam makanan sehat (IPA), konsep tawar 

menawar harga (IPS), kejujuran dalam menimbang (Agama) dan beberapa materi 

pelajaran lainnya. Melalui pembelajaran tematik proses pemahaman anak terhadap suatu 

konsep dalam suatu peristiwa/obyek juga lebih terorganisir. Proses pemahaman anak 

terhadap suatu konsep dalam suatu obyek sangat bergantung pada pengetahuan yang 
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sudah dimiliki anak sebelumnya. Masing-masing anak akan selalu membangun sendiri 

pemahaman terhadap konsep baru yang diterimanya. 

PEMBAHASAN 

Komik Sebagai Media Pembelajaran 

Begitu maraknya komik di masyarakat dan begitu tingginya kesukaan anak-anak 

terhadap komik. Hal tersebut mengilhami untuk dijadikannya komik sebagai media 

pembelajaran. Salah satu kelebihan komik seperti penelitian yang dilakukan Thorndike 

dalam Daryanto (2010: 128), diketahui bahwa anak yang membaca komik lebih banyak 

misalnya dalam sebulan minimal satu buah buku komik, maka sama dengan membaca 

buku-buku pelajaran dalam setiap tahunnya, hal ini berdampak pada kemampuan 

membaca siswa dan penguasaan kosakata jauh lebih banyak dari siswa yang tidak 

menyukai komik. 

Komik merupakan media komunikasi visual yang digunakan untuk 

menyampaiakan informasi yang mudah diterima atau dipahami. Sebagai media 

komunikasi visual maka komik dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 

Sebagaimana gaya belajar menurut Deporter & Hernacki terdiri atas 3 gaya yaitu visual, 

auditorial dan kinestetis (Saputro,2015). Gaya visual merupakan gaya belajar yang 

menekankan pada indera visual untuk ,menyerap informasi. Berdasarkan peranan dari 

media visual, komik juga berperan penting dalam proses belajar mengajar, karena media 

visual berbentuk komik memiliki peran untuk memudahkan penyampaian materi kepada 

siswa. Siswa akan terbantu dalam memahami materi yang kompleks. 

Komik sebagai media pembelajaran yang dipandang mampu mengefektifkan 

pembelajaran. Karena komik sebagai media pembelajaran berfungsi sebagai penyampai 

pesan. Dalam hal ini pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran sebagai proses 

komunikasi antara siswa dengan sumber belajar (komik pembelajaran). Proses 

pembelajaran akan berjalan dengan maksimal jika pesan pembelajaran disampaikan 

secara jelas, runtut dan menarik.  

Waluyanto (2005) menyatakan pesan pembelajaran yang baik memenuhi beberapa 

syarat. Pertama, pesan pembelajaran harus meningkatkan motivasi pebelajar. Pemilihan 

isi dan gaya penyampaian pesan mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada 

pebelajar. Kedua, isi dan gaya penyampaian pesan juga harus merangsang pebelajar 

memproses apa yang dipelajari serta memberikan rangsangan belajar baru. Ketiga, 

pesan pembelajaran yang baik akan mengaktifkan pebelajar dalam memberikan 

tanggapan, umpan balik dan juga mendorong pebelajar untuk melakukan praktik-praktik 

dengan benar. Dalam hal ini pesan pembelajaran yang digunakan berupa komik. 

Menurut Maharsi (dalam Anggara, 2011) media komik dibedakan menjadi dua 

yaitu buku komik (comic book) dan komik strip (comic strip). Buku komik adalah 

komik yang berbentuk buku, mempunyai cerita yang lebih panjang dapat langsung 

selesai ataupun bersambung, sedangkan komik strip adalah bentuk komik yang terdiri 

dari beberapa lembar bingkai kolom yang dimuat dalam suatu harian atau majalah, 

biasanya ceritanya bersambung. Penggunaan bahasa dalam media komik berfungsi untu 

menjelaskan, melengkapi atau memperdalam pengertian teks, sehingga bahasa dan 

gambarnya saling berhubungan. 

Menurut Mc Cloud (Wahyuningsih,2011) langkah – langkah membuat media 

komik sebagai berikut: (a) menentukan peristiwa yang akan digunakan dalam cerita, (b) 

memilih jarak dan sudut pandang yang tepat untuk peristiwa yang telah dipilih, (c) 

menggambar karakter obyek dan lingkungan dengan jelas dalam bingkai, (d) menyusun 
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kata yang membentuk alur cerita yang baik, (e) membuat alur yang menuntun pembaca 

mengikuti urutan dalam cerita.  

Peranan pokok komik sebagai media pembelajaran menurut Sudjana dan Rivai 

(2002: 68) adalah kemampuannya dalam menciptakan minat belajar siswa. Sebagai 

media audio-visual, agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu mengoptimalkan 

pembelajaran, maka dalam pengembangan komik harus berpegang pada beberapa hal 

sebagi berikut (Arsyad, 2006): (a) bentuk, (b) garis, (c) tekstur dan, (d) warna. 

Pemilihan bentuk penting dilakukan  agar dapat  memabangkitkan minat dan perhatian 

siswa. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur yang bersifat berurutan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur garis ini dapat membantu dalam kejelasan cerita. 

Tekstur berfungsi untuk menimbulkan kesan halus atau kasar yang dapat menunjukkan 

unsur penekanan. Fungsi penggunaan warna adalah untuk memberikan kesan pemisahan 

atau penekanan serta membangun keterpaduan dan mempertinggi realitas objek dan 

menciptakan respon emosional. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan warna 

adalah pemilihan warna khusus, nilai warna, yakini tingkat ketebalan dan ketipisa serta 

intensitas atau kekuatan warna. 

Mengembangkan media menggunakan ilustrasi komik penting diperhatikan juga 

bagian-bagian dari komik itu sendiri. Menurut Susiani (2006:5) komik mempunyai 

bagian-bagian sebagai berikut: (a) karakter, adalah sebuah tokoh yang ada dalam komik, 

(b) frame, adalah ruangan yang membatasi cerita yang satu dengan yang lain, (c)  Balon 

kata, adalah ruanagan bagi percakapan yang diucapkan oleh para karakter, (d)  Narasi, 

adalah merupakan kalimat penjelas yang dikemukakan oleh komikus (e) efek suara, 

adalah efek yang diberikan pada visualisasi kata atau uraian kalimat yang diucapkan 

oleh karakter, (f) latar belakang, adalah penggambaran suasana tempat karakter yang 

dibicarakan komikus. 

Sebagai salah satu media visual media komik tentunya memiliki kelebihan 

tersendiri jika dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Kelebihan media komik 

dalam kegiatan belajar mengajar menurut Trimo(1997:22), dinyatakan : (a) komik 

menambah pembendaharaan kata-kata pembacanya; (b) mempermudah anak didik 

menangkap hal-hal atau rumusan yang abstrak; (c) dapat mengembangkan minat baca 

anak dan salah satu bidang studi yang lain; (d) seluruh jalan cerita komik pada menuju 

satu hal yakni kebaikan atau studi yang lain. 

Media komik di samping mempunyai kelebihan juga memiliki kelemahan dan 

keterbatasan kemampuan dalam hal-hal tertentu. Menurut Trimo(1997:21) kelemahan 

media komik antara lain : (a) kemudahan orang membaca komik membuat malas 

membaca sehingga menyebabkan penolakan-penolakan atas buku-buku yang tidak 

bergambar, (b) ditinjau dari segi bahasa komik hanya menggunakan kata-kata kotor 

ataupun kalimat-kalimat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, (c) banyak aksi-

aksi yang menonjolkan kekerasan ataupun tingkah laku yang sinting (perverted), (d) 

banyak adegan percintaan yang menonjol. Media komik dalam hal ini tidak 

menggunakan kata-kata kotor tetapi menggunakan kata-kata yang mengandung pesan-

pesan pengetahuan. Gambar-gambar pelaku kekerasan diganti dengan contoh-contoh 

perilaku bernuansa moral, adegan percintaan diganti dengan adegan yang mengarahkan 

rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama makhluk dan penciptanya. 

Implikasi Komik Dalam Pembelajaran Tematik SD 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang terikat dalam satu tema 

yang mencakup beberapa mata pelajaran yang terintegrasi (Fogarty, 1991). 

Pembelajaran tematik membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman terhadap 
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pembelajaran karena siswa terlibat langsung dalam artian siswa yang lebih berperan 

aktif dalam proses pembelajaran. Krakteristik pembelajaran tematik bersifat holistik 

yang memiliki tujuan utama yaitu menghasilkan pembelajaranyang bermakna dan 

berdekatan denga siswa. Menurut Glenn (2009) pembelajaran holistik dan bermakna 

memiliki dua tujuan yaitu memaksimalkan otak kiri dan memaksimalkan otak kanan. 

Pertama memaksimalkan otak kiri dengan (kognitif) dengan melalui pengembangan 

dalam bidang teknis dan akademis. Kedua memaksimalkan otak kanan dengan 

pengembangan diri dalam bidang social dan keterampilan.   

Pembelajaran tematik pada sekolah dasar lebih menekankan pada pendidikan 

karakter. Begitu pentingnya pendidikan karakter untuk pembentukan karakter yang 

kuat. Proses pembelajaran hanya memfokuskan pada kegiatan yang menekankan pada 

aspek kognitif saja tidak mampu membentuk karakter yang kuat. Dalam realita 

kehidupan kita bergantung pada karakter, karakter mampu membuat orang bertahan, 

memiliki kekuatan berjuang, dan mampu mengatasi ketidak beruntungan secara 

bermakna. Sebagaimana pendapat Saptono (2011: 16) yang menyatakan bahwa 

pendidikan karakter sangat penting, karakter lebih tinggi nilainya daripada 

intelektualitas.  

Adanya perubahan paradigma yang baru pemerintah telah melakukan upaya 

baru dalam melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan 

nasional di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan kurikulum. Guru sebagai 

pendidik harus memiliki inovasi dalam berbagai bidang sebagai tuntutan dalam 

menyikapi masa transisi perubahan kurikulum. Inovasi tersebut dapat dilakukan melalui 

pengembangan kreativitas dalam pembelajaran. Salah satu hal yang dapat dilakukan 

guru adalah dengan cara mengembangkan media pembelajaran yang efektif, menarik, 

sesuai dengan karakteristik siswa.  

Pembelajaran tematik juga perlu mengoptimalkan penggunaan media 

pembelajaran yang bervariasi. Dengan menggunakan berbagai media akan membantu 

siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak, dan media tersebut dapat 

digunakan dalam kegiatan belajar sebagai pengganti dari objek-objek yang terlalu 

berbahaya atau sukar didapat, obyek yang terlalu besar atau terlalu kecil. Penggunaan 

media ini dapat divariasikan ke dalam penggunaan media visual, media audio, dan 

media audio-visual. 

. Media pembelajaran yang dikemas dalam bentuk komik dapat digunakan 

sebagai salah satu variasi media pembelajaran. Komik merupakan media media visual. 

Media komik ini memiliki potensi untuk lebih disukai siswa, hal ini dikarenakan 

gambar dalam komik dapat menghidupkan deretan teks tertulis yang menyertainya. 

Dengan gambar, penjelasan panjang lebar dan rumit dari teks atau topik pembelajaran 

yang dibaca dapat menjadi lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Bahkan siswa 

dapat memahami dan membayangkan lebih dahulu apa yang sebenarnya menjadi inti 

dari topik pelajaran yang ia baca melalui gambar yang ada. 

Pembelajaran tematik-integratif yang dengan menggunakan media komik 

berbasis karakter, terbukti efektif untuk meningkatkan karakter disiplin dan tanggung 

jawab (Saputro, 2015). Komik berfungsi sebagai media yang dapat digunakan guru 

dalam kegiatan belajar mengajar. Penggunaan media komik dengan benar berhasil 

membuat pembelajaran lebih menyenangkan sehingga tercipta suasana kelas yang lebih 

efektif dan kondusif. Hal ini disebabkan karena aktivitas guru dalam kelas memberikan 

peran yang nyata untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemampuan guru dalam 
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menggunakan media komik yang dikembangkan berpengaruh terhadap keberhasilan 

pembelajaran.   

Seiring dengan karakteristik dan tujuan dari pembelajaran tematik yang lebih 

melibatkan siswa dalam pembelajarannya sehinggan penggunaan komik dalam 

pembelajaran tematik mampu meningkatkan karakteristik siswa yang diterimakannya 

melalui toko-tokoh yang ada dalam komik. Menurut Saputro (2005) pembelajaran 

dengan media komik yang dikembangkan efektif meningkatkan nilai karakter siswa. 

Peningkatan karakter disiplin siswa masuk dalam kategori sedang dengan nilai gain 

score sebesar 0,62 dan peningkatan karakter tanggung jawab siswa masuk dalam 

kategori sedang dengan nilai gain score sebesar 0,66.  

Begitu pula menurut Karmawati (2007) Anak-anak usia sekolah menyukai 

komik karena beberapa hal diantaranya; melalui identifikasi dengan karakter di dalam 

komik, anak memperoleh kesempatan yang baik untuk mendapat wawasan mengenal 

masalah pribadi dan sosialnya. Hal ini dapat  membantunya memecahkan masalahnya 

sendiri. Karena komik mampu mendekatkan dengan dunia peserta didik. Pembelajaran 

tematik terikat dalam tema sebagaiman halnya dengan komik yang ceritanya memuat isi 

yang sesuai denga  tema sehingga cocok sekali jika media komik digunakan dalam 

pembelajaran tematik. 

Prinsip dasar pembelajaran tematik yang disesuaikan dengan kebiasaan hidup 

anak sehari hari yang suka bermain sesuai dengan usia 6-10 tahun, keadaan yang 

mereka senangi adalah bermain diantara bentuk permainan yang mereka senangi adalah 

menonoton film kartun, membaca komik dan mendengarkan cerita. maka menurut 

Karmawati (2007) dengan mendengar suatu cerita, membaca komik akan timbul 

beberapa tingkah laku yang positif diantaranya:  

1. Rasa ingin tahu yang luas dan mendalam terhadap cerita yang didengar atau yang 

dibaca. 

2. Sering mengajukan suatu masukan terhadap cerita seandainya mereka telah 

mengetahui.  

3. Sering mengajukan pertanyaan untuk kepuasan mereka.  

4. Menyelutuk sambil menyatakan pendapat. 

5. Menikmati jalan ceritanya.  

6. Dapat menceritakan kembali kepada siapa yang membutuhkan.  

7. Dapat mengandai-andaikan keadaan cerita.  

8. Dapat memecahkan masalah yang ditemui dalam cerita sekurang-kurangnya 

mempertanyakan. 

PENUTUP 

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa banyak langkah yang bisa dilakukan 

untuk mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai dengan dunia anak. Dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai anak, guru dan orang tua dapat menciptakan 

suatu proses pembelajaran yang mungkin dapat menghilangkan pendapat rasa sukar, 

takut dan benci dalam menerima pelajaran. Pembelajaran tematik terikat dalam tema 

sebagaiman halnya dengan komik yang ceritanya memuat isi yang sesuai dengan  tema 

sehingga cocok sekali jika media komik digunakan dalam pembelajaran tematik. Komik  

sebagai media pembelajaran dapat memberikan suatu kegiatan pembelajaran dalam 

suasana gembira dan menyenangkan bagi anak. Keuntungan yang didapat dari 

pembelajaran menggunakan komik yaitu melalui identifikasi dengan karakter di dalam 

komik, anak memperoleh kesempatan yang baik untuk mendapat wawasan mengenal 
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masalah pribadi dan sosialnya. Serta mampu membentuk anak berkepribadian utuh dan 

berfikir aktif serta bernalar positif. 
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Abstrak 

Pembelajaran IPS memiliki tujuan yang berhubungan dengan hakikat 

kewarganegaraan yakni mempersiapkan warga negara untuk hidup dalam 

masyarakat demokratis dan dapat berhubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

Pokok bahasannya terutama mengacu pada sejarah, ilmu-ilmu sosial, humanitis dan 

ilmu alam. Pembelajaran Social studies disampaikan dengan cara-cara yang 

mencerminkan suatu kesadaran akan pengalaman pribadi, sosial dan budaya serta 

tingkat perkembangan siswa. Model pembelajaran tipe make a match adalah salah 

satu model pembelajaran kooperatif dengan mengajak siswa belajar sambil bermain 

dengan mencari pasangan kartu yang diterimanya. Keuntungannya dari model 

pembelajaran make a match pada mata pelajaran IPS adalah mampu mengajarkan 

siswa menjadi percaya pada guru, meningkatkan kemampuan untuk berfikir, 

meningkatkan rasa ingin tahu, mendorong siswa untuk berani mengungkapkan ide, 

mengajarkan kepada siswa untuk saling menghargai. Penerapan model make a 

match pada mata pelajaran IPS menurut penelitian Torohula (2014) yang 

menyebutkan bahwa bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif kolaborasi 

make a match dan quiz-quiz trade dalam pembelajaran IPS siswa kelas VIII A oleh 

guru dan siswa berada pada kriteria sangat baik begitupun dengan hasil belajarnya 

yang mencapai ketuntasan sebanyak 21 siswa atau sebesar 95% pada siklus 

II.Kelemahan model pembelajaran make a match jika tidak dipersiapkan dengan 

baik antara lain: banyak waktu yang terbuang, banyak siswa yang akan malu 

berpasangan dengan lawan jenisnya, banyak siswa yang kurang memperhatikan 

pada saat presentasi pasangan. Jika kegiatan pembelajaran make a match 

dipersiapkan dengan baik maka kelemahan tersebut mampu untuk diminimalisir 

sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran IPS yang menyenangkan. 

Kata Kunci : Model Make A Match, Pembelajaran IPS 

 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi umat manusia dan 

memegang peranan penting bagi kualitas hidup seseorang. Pendidikan juga dapat 

meningkatkan taraf kehidupan sesorang. Namun masalah yang dihadapi dalam dunia 

pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran, peserta didik masih kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan 

berpikirnya. Proses pembelajaran di dalam kelas masih sering diarahkan kepada 

kemampuan anak untuk menghafal informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi 

yang diingatnya itu agar dapat menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari 

mereka. Apalagi pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang sifatnya universal 

yang berhubungan dengan kehidupan manusia.  

Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang sehingga melalui 

teknologi dan informasi siswa dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber. 

Namun peran guru tidak dapat digantikan oleh perkembangan teknologi itu sendiri. 

Menurut Sanjaya (2014) guru memiliki peran sebagai a) sumber belajar; b) fasilitator; c) 

pengelola; d) demonstrator; e) pembimbing; f) motivator; dan  g) evaluator.  

Peran guru yang kompleks dan tidak mudah digantikan oleh perkembangan 

teknologi maka diperlukan guru yang dapat memilih teknik, metode, strategi dan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran 
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tersebut, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemilihan 

model pembelajaran dalam setiap tampilan guru untuk penyampaian suatu materi juga 

perlu disesuaikan agar siswa tidak merasa bosan dengan gaya mengajar guru. 

Pembelajaran yang terpusat pada guru sampai sekarang masih terdapat beberapa 

kekurangan. Kekurangan itu bisa diamati ketika berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 

Keaktifan interaksi siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru jarang terjadi. Siswa 

kurang terampil menjawab pertanyaan atau bertanya tentang konsep yang diajarkan. 

Siswa kurang bisa bekerja dalam kelompok diskusi dan pemecahan masalah yang 

diberikan. Mereka cenderung belajar sendiri-sendiri. Pengetahuan yang didapat bukan 

dibangun sendiri secara bertahap oleh siswa atas dasar pemahaman sendiri. Karena 

siswa jarang menemukan jawaban atas permasalahan atau konsep yang dipelajari. 

Begitupun yang terjadi pada pembelajaran IPS di sekolah-sekolah.  

Dari berbagai permasalahan pembelajaran yang terpusat pada guru tersebut 

mendorong para ahli pendidikan untuk membuat suatu konsep model pembelajaran. 

Keragaman model pembelajaran selalu bermula dari keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan siswa. Pada model pembelajaran make a match diharapkan mampu melatih 

siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran secara merata serta menuntut siswa 

bekerjasama  dengan  anggota  kelompoknya  agar tanggung  jawab 

dapat  tercapai,  sehingga  semua siswa aktif dalam proses pembelajaran (Huda, 2013). 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran menurut pandangan behavioristik adalah proses pengubahan 

tingkah laku siswa melalui pengoptimalan lingkungan sebagai sumber stimulus belajar. 

Pembelajaran menurut teori kognitif adalah proses belajar yang dibangun oleh guru 

untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang 

baik terhadap materi pelajaran. Pembelajaran mengandung dua karakteristik utama 

yakni 1) proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal yang 

menghendaki aktivitas siswa untuk berpikir. 2) pembelajaran diarahkan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya 

kegiatan berpikir tersebut dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang 

mereka konstruksi sendiri. (Abidin, 2014). 

Pembelajaran menurut wikipedia adalah interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta 

didik agar dapat belajar dengan baik. (https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran)  

Slavin (2005) mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pembelajaran 

kooperatif adalah bentuk pembelajaran atau pengajaran dimana para siswa bekerjasama 

dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam 

mempelajari matei pelajaran. Pembelajaran kooperatif dapat digunakan secara efektif 

pada setiap tingkatan kelas dan untuk mengajarkan berbagai macam mata pelajaran. 

Sedangkan Eggen dan Kauchak (2012) mendefinisikan pembelajaran kooperatif adalah 

kelompok-kelompok strategi mengajar yang memberikan peran terstruktur bagi siswa 

sambil menekankan interaksi siswa-siswa.  

Pembelajaran kooperatif bukan hanya diperuntukkan bagi siswa yang mempunyai 

kemampuan dalam bidang akademik tetapi juga mengajarkan siswa bekerjasama dengan 
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yang lain, menerima kekurangan dan menimba kelebihan orang lain. Hartono (2013) 

menyebutkan beberapa karakteristik mendasar dari pembelajaran kooperatif yaitu : a) 

pembelajaran secara tim b) berlandaskan manajemen kooperatif c) hasrat bekerjasama 

d) keterampilan bekerjasama. 

Lebih lanjut Isjoni (2012) juga menyimpulkan beberapa karakteristik 

pembelajaran kooperatif adalah : a) setiap anggota memiliki peran; b) terjadi hubungan 

interaksi langsung diantara siswa; c) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas 

belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya; d) guru membantu mengembangkan 

keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok; e) guru hanya berinteraksi dengan 

kelompok saat diperlukan. 

Berdasarkan karakteristik pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh ahli 

tersebut peran guru dalam proses pembelajaran sebatas motivator dan mediasi jalannya 

pembelajaran sedangkan siswa memiliki peran yang dominan.  Arends (2008) 

menyebutkan 6 Langkah utama dalam pelajaran yang menggunakan model cooperative 

learning yaitu : 1) pelajaran dimulai dengan guru membahas tujuan-tujuan pelajaran dan 

membangkitkan motivasi belajar siswa. 2) presentasi informasi, sering kali dalam 

bentuk teks daripada ceramah. 3) siswa kemudian diorganisasikan menjadi kelompok-

kelompok belajar. 4) dalam langkah berikutnya siswa dibantu oleh guru, bekerja 

bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas interdependen. 5) presentasi hasil akhir 

kelompok atau menguji segala yang sudah dipelajari siswa. 6) memberi pengakuan pada 

usaha kelompok maupun individu. 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

Model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match pertama kali dikembangkan 

oleh Lorna Curran tahun 1994. Model ini mudah dilakukan tetapi guru perlu melakukan 

beberapa persiapan khusus sebelum menerapkannya antara lain : a) membuat beberapa 

pertanyaan yang sesuai dengan materi yang dipelajari (jumlahnya tergantung tujuan 

pembelajaran) kemudian menuliskannya dalam kartu-kartu pertanyaan. b) membuat 

kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dan menulisnya dalam 

kartu-kartu jawaban. Akan lebih baik jika kartu pertanyaan dan kartu jawaban berbeda 

warna. c) membuat aturan yang berisi penghargaan bagi siswa yang berhasil dan sanksi 

bagi siswa yang gagal, aturan ini dapat dibuat bersama siswa (Huda, 2013). 

Langkah-langkah model pembelajaran Make A Match (Rusman, 2012) sebagai 

berikut : 1) guru menyediakan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep/topik yang 

cocok untuk sesi review (satu sisi kartu berupa kartu soal dan sisi sebaliknya berupa 

kartu jawaban). 2) setiap siswa mendapat satu kartu dan memikirkan jawaban atas soal 

dari kartu yang dipegang. 3) siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang 

cocok dengan kartunya (kartu soal/kartu jawaban). 4) siswa yang dapat mencocokkan 

kartunya sebelum batas waktu diberi poin. 5) setelah satu babak kartu dikocok lagi agar 

tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. 6) 

terakhir guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan pertanyaan dan 

jawaban dari pasangan yang memberikan presentasi dan membuat kesimpulan. 

Yamin (2008) menyimpulkan beberapa keuntungan dari model pembelajaran 

make a match yaitu: a) mengajarkan siswa menjadi percaya pada guru, b) kemampuan 

untuk berfikir, c) mencari informasi dari sumber lain dan belajar dari siswa lain; d) 

mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan 

dengan ide temannya; dan e) membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar 

dan siswa yang lemah, juga menerima perbedaan ini. 
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Lie (2010) menyebutkan bahwa salah satu keunggulan Make A Match adalah 

siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

yang menyenangkan. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk 

semua tingkatan usia anak didik. 

Mata Pelajaran IPS 

Tuntutan masyarakat terhadap perkembangan pendidikan di dunia semakin hari 

semakin beragam dan kompleks serta selalu mengalami perubahan. Hal tersebut 

berdampak pada eksistensi kurikulum yang berlaku di suatu negara. Bagi bangsa 

Indonesia keberadaan IPS sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-

sekolah baik SD sampai perguruan tinggi merupakan kebutuhan masyarakat yang 

tengah berkembang menuju masyarakat yang adil, makmur, maju, sejahtera dan 

beradab. 

Mata pelajaran IPS berkaitan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala 

tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkaitan dengan cara manusia memenuhi 

kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya, 

memanfaatkan sumberdaya yang ada dipermukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan 

pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan 

masyarakat manusia.  

Moeljono Cokrodikardjo mengemukakan bahwa IPS adalah perwujudan 

dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia merupakan 

integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial yakni sosiologi, antropologi 

budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik dan ekologi 

manusia, yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi 

dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari (Sofa, 2010).  

Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran dalam dunia pendidikan dasar 

dan menengah di Indonesia memiliki kekhasan dibandingkan dengan mata pelajaran 

lain sebagai pendidikan disiplin ilmu, yakni kajian yang bersifat terpadu (integrated), 

interdisipliner, multidimensional. Karakteristik ini terlihat dari perkembangan IPS 

sebagai mata pelajaran di sekolah yang cakupan materinya semakin meluas. Dinamika 

cakupan semacam itu dapat dipahami mengingat semakin kompleks dan rumitnya 

permasalahan sosial yang memerlukan kajian secara terintegrasi dari berbagai disiplin 

ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, teknologi, humaniora, lingkungan, bahkan sistem 

kepercayaan. Dengan cara demikian pula diharapkan pendidikan IPS terhindar dari sifat 

ketinggalan zaman, di samping keberadaannya yang diharapkan tetap koheren dengan 

perkembangan sosial yang terjadi (Tiluk, 2013). 

Sapriya (2011) menjelaskan tentang Pendidikan IPS di Indonesia baru 

diperkenalkan di tingkat sekolah pada awal tahun 1970-an kini semakin berkembang 

sejalan dengan perkembangan pemikiran tentang social studies di negara-negara maju 

dan tingkat permasalahn sosial yang semakin kompleks. Pada awalnya ada tiga tradisi 

social studies yaitu 1) IPS sebagai transmisi kewarganegaraan, 2) IPS sebagai ilmu-ilmu 

sosial dan 3) IPS sebagai penelitian mendalam. 

Selain itu Sapriya (2011) juga menyebutkan tujuan utama Ilmu Pengetahuan 

Sosial ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental yang positif terhadap perbaikan 

segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi 

sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. 
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tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pembelajaran IPS di sekolah 

diorganisasikan secara baik.  

Dari rumusan tujuan tersebut dapat dirinci tujuan pembelajaran sebagai berikut : 

a) memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, melalui 

pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. b) mengetahui dan 

memahami konsep dasar dan mampu menggunakan model yang diadaptasi dari ilmu-

ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah 

sosial. c) mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat 

keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah sosial yang berkembang di masyarakat. 

d) menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu 

membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat. e) 

mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri 

agar survie yang kemudian bertanggungjawab membangun masyarakat (Sapriya, 2011). 

Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Pada 

Pembelajaran IPS 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP mengkaji seperangkat peristiwa, 

fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SMP 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, 

dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, peserta didik diarahkan 

untuk dapat menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab 

serta warga dunia yang cinta damai. Implementasi model pembelajaran kooperatif tipe 

make a match pada pembelajaran IPS diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan 

keaktifan siswa dalam kelas. Penerapan metode ini dimulai dari teknik yaitu siswa 

disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas waktunya, 

siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin.  

Febriana (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS siswa Kelas V SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang menyimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa terbukti dengan diperolehnya kriteria sangat baik pada aktivitas 

siswa dan ketuntasan klasikal sebesar 85,41%. 

Selain itu penelitian yang menerapkan model pembelajaran make a match dalam 

pembelajaran IPS dilakukan oleh Torohula (2013) yang berjudul Penerapan 

pembelajaran kooperatif kolaborasi model Make A Match dan Quiz-Quiz Trade untuk 

meningkatkan keterampilan sosial dan  hasil belajar IPS (Studi Pada Siswa Kelas VIII A 

SMP Negeri 3 Kolaka) dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif kolaborasi make a match dan quiz-quiz trade dalam pembelajaran IPS siswa 

kelas VIII A oleh guru dan siswa berada pada kriteria sangat baik begitupun dengan 

hasil belajarnya yang mencapai ketuntasan sebanyak 21 atau sebesar 95% pada siklus II. 

Suyatno (2009) mengungkapkan bahwa model  make a match adalah model 

pembelajaran  dimana guru menyiapkan kartu yang berisi soal atau permasalahan dan 

menyiapkan kartu jawaban kemudian siswa mencari pasangan kartunya. Model 

pembelajaran make a match merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif. Model 

pembelajaran kooperatif didasarkan atas falsafah homo homini socius, falsafah ini 

menekankan bahwa manusia adalah mahkluk sosial. (Lie, 2010) Model make a 

match melatih siswa untuk memiliki sikap sosial yang baik dan melatih kemampuan 

siswa dalam bekerja sama disamping melatih kecepatan berfikir siswa. 
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Model pembelajaran make a match adalah salah satu model pembelajaran yang 

berorientasi pada permainan. Menurut Suyatno (2009) Prinsip-prinsip model make a 

match antara lain : a) anak belajar melalui berbuat; b) anak belajar melalui panca indera; 

c) anak belajar melalui bahas; d) anak belajar melalui bergerak. Tujuan dari 

pembelajaran dengan model make a match adalah untuk melatih peserta didik agar lebih 

cermat dan lebih kuat pemahamannya terhadap suatu materi pokok. Siswa dilatih 

berpikir cepat dan menghafal cepat sambil menganalisis dan berinteraksi sosial 

(Fachrudin, 2009). 

Menurut Benny (2009), sebelum guru menggunakanan model make a match guru 

harus mempertimbangkan : (1) indikator yang ingin dicapai; (2) kondisi kelas yang 

meliputi jumlah siswa dan efektifitas ruangan; (3) alokasi waktu yang akan digunakan 

dan waktu persiapan; Pertimbangan tersebut sangat diperlukan karena model make a 

match tidak efektif apabila digunakan pada kelas yang jumlah siswanya diatas 40 

dengan kondisi ruang kelas yang sempit. Sebab dalam pelaksanaan pembelajaran, make 

a match, kelas akan menjadi gaduh dan ramai. Hal ini wajar asalkan guru dapat 

mengendalikannya. 

Dalam mengembangkan dan melaksanakan model make a match, menurut 

Suyatno (2009) guru seharusnya mengembangkan hubungan baik dengan siswa dengan 

cara : a) perlakukan siswa sebagai manusia yang sederajat; b) ketahuilah apa yang 

disukai siswa, cara pikir mereka dan perasaan mereka; c) bayangkan apa yang akan 

mereka katakan mengenai diri sendiri dan guru; d) ketahuilah hambatan-hambatan 

siswa; e) berbicaralah dengan jujur dan halus; f) bersenang-senanglah bersama mereka. 

Model pembelajaran make a match dapat menciptakan hubungan baik antara 

guru dan siswa serta siswa dengan siswa. Guru mengajak siswa bersenang-senang 

dalam suatu permainan kartu. Kesenangan itu bisa berupa materi dan siswa dapat 

belajar baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Huda (2013) menjelaskan kelemahan model pembelajaran Make A Match antara 

lain: (1) jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan banyak waktu yang 

terbuang; (2) pada awal-awal penerapan metode, banyak siswa yang akan malu 

berpasangan dengan lawan jenisnya; (3) jika guru tidak mengarahkan siswa dengan 

baik, akan banyak siswa yang kurang memperhatikan pada saat presentasi pasangan; (4) 

guru harus hati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman pada siswa yang tidak 

mendapat pasangan, karena mereka bisa malu; dan (5) menggunakan metode ini secara 

terus menerus akan menimbulkan kebosanan. 

PENUTUP 

Model pembelajaran tipe make a match adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif dengan mengajak siswa belajar sambil bermain dengan mencari pasangan 

kartu yang diterimanya. Model make a match  dapat digunakan pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial seperti yang dilakukan pada penelitian Torohula (2013) yang 

berjudul “Penerapan pembelajaran kooperatif kolaborasi model Make A Match dan 

Quiz-Quiz Trade untuk meningkatkan keterampilan sosial dan  hasil belajar IPS (Studi 

Pada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 3 Kolaka)” dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif kolaborasi make a match dan quiz-quiz trade dalam 

pembelajaran IPS siswa kelas VIII A oleh guru dan siswa berada pada kriteria sangat 

baik begitupun dengan hasil belajarnya yang mencapai ketuntasan sebanyak 21 siswa 

atau sebesar 95% pada siklus II. 

Keuntungannya dari model pembelajaran make a match yaitu: a) mengajarkan 

siswa menjadi percaya pada guru, b) kemampuan untuk berfikir, c) mencari informasi 
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dari sumber lain dan belajar dari siswa lain; d) mendorong siswa untuk mengungkapkan 

idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya; dan e) membantu 

siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang lemah, juga menerima 

perbedaan ini. 

Kelemahan model pembelajaran Make A Match jika tidak dipersiapkan dengan 

baik antara lain: banyak waktu yang terbuang, banyak siswa yang akan malu 

berpasangan dengan lawan jenisnya, banyak siswa yang kurang memperhatikan pada 

saat presentasi pasangan, menimbulkan kebosanan.  
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Abstrak 

Penulisan ini bertujuan  untuk memberikan informasi tentang penerapan pendekatan 

scientific dalam pembelajaran tematik terpadu pada kurikulum 2013 di Sekolah 

Dasar. Penulisan artikel ini digunakan untuk memaparkan informasi dengan 

mengkaji dari beberapa literatur. Hasil dari kajian literatur ini berupa informasi 

tentang pendekatan scientific dalam  pembelajaran tematik kurikulum 2013 di 

Sekolah Dasar. Pembelajaran tematik terpadu adalah proses belajar dengan 

menggunakan tema untuk menaungi beberapa mata pelajaran/topik bahasan, 

sehingga  dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Di 

dalam kurikulum 2013, salah satu perubahan yang terjadi, yaitu pada standar proses. 

Standar proses pada kurikulum 2013 dalam pembelajaran dilaksanakan melalui 

pendekatan scientific. Pendekatan scientific adalah proses mengkonstruk sendiri 

pengetahuan yang diperoleh peserta didik berdasarkan cara ilmiah dengan 

mengaktifkan panca inderanya melalui tahapan-tahapan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi/menalar dan mengkomunikasikan hasil 

pengetahuan yang ditemukan.  

Kata-kata kunci: pendekatan scientific, pembelajaran tematik, kurikulum 2013 

 

Perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuju kurikulum 

2013 terjadi beberapa  perubahan mendasar dalam proses belajar mengajar di dalam 

kelas. Pelaksanaan pembelajaran tematik pada kurikulum KTSP hanya dilakukan di 

kelas rendah, namun pada kurikulum 2013 pelaksanaan pembelajaran telah 

menggunakan pembelajaran tematik terpadu untuk semua jenjang kelas. Menurut Akbar 

(2013:9) pembelajaran tematik merupakan proses merancang pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik baik secara individu/kelompok aktif mencari, menggali, 

dan menemukan konsep/prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, otentik dan aktif 

melalui tema. Holistik dalam artian materi yang diberikan kepada peserta didik bersifat 

utuh, tidak terpisah antar mata pelajaran. Bermakna berarti pembelajaran yang 

dilakukan di sekolah dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik/materi yang diajarkan di sekolah berawal dari kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Otentik memiliki arti bahwa peserta didik terlibat langsung dengan materi yang sedang 

diajarkan. Sedangkan aktif berarti peserta didik terlibat secara aktif baik secara mental 

maupun fisik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam 

serangkaian proses pembelajaran. Tema dalam pembelajaran tematik sebagai pengikat 

muatan dari mata pelajaran, sehingga batas antar mata pelajaran menjadi kabur.  

Perubahan standar proses pada kurikulum 2013 membawa dampak, yakni 

penggunaan pendekatan scientific dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 

Pembelajaran scientific pada dasarnya merupakan serangkaian proses pembelajaran 

yang memungkinkan peserta didik untuk aktif mengkonstruk pengetahuannya baik 

secara konsep, hukum maupun prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, menanya, 

mencoba/mengumpulkan informasi, mengasosiasi/menalar dan mengkomunikasikan 

pengetahuan yang mereka temukan.  

 

mailto:yurispersada@ymail.com
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PEMBAHASAN 

Pembelajaran Tematik 

Perubahan kurikulum 2006 (KTSP) menuju kurikulum 2013 diiringi juga 

perubahan proses pembelajaran di dalam kelas. Pada kurikulum 2006 (KTSP) proses 

pembelajaran di dalam kelas masih menggunakan mata pelajaran pada jenjang kelas 4-6 

sedangkan jenjang kelas 1-3 menggunakan pembelajaran tematik. Perubahan yang 

terjadi pada kurikulum 2013 yakni dalam proses pembelajarannya mulai jenjang kelas 

1-6 sekolah dasar menggunakan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik yang 

diterapkan dalam kurikulum 2013 mengadopsi salah satu pengintegrasian kurikulum 

pembelajaran menurut Fogarty (1991:53) model Webbed “A Fertile is webbed to 

curriculum contents and disciplines; subjects use the theme to sift out appropriate 

concepts, topics, and ideas”. Pada dasarnya model Webbed ini dalam 

menyusunpembelajaran tematik dimulai dari tema. Tema dikembangkan menjadi sub-

sub tema, kemudian sub tema dikembangkan menuju aktivitas peserta didik yang 

diinginkan.  Pengembangan sub-sub tema ini berdasarkan konten materi antar bidang 

studi, bukan dalam satu bidang studi. 

Pembelajaran Tematik dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik sendiri, 

walaupun mengacu dalam model Webbed dalam pengintegrasian kurikulum menurut 

Fogarty. Adapun keunggulan pembelajaran tematik menurut Rede (2012:142) yakni 

pembelajaran tematik di beberapa negara maju telah lama dipraktikkan dan mampu 

membawa peserta didik untuk mengaitkan antara satu fenomena dengan fenomena yang 

lainnya guna mengatasi persoalan-persoalan kehidupan. Adapun karakteristik 

pembelajaran tematik menurut Tim Pengembang PGSD, 1997 dalam Majid (2014:90) 

yaitu: (1) Holistik, artinya menyeluruh dalam hal proses pembelajaran di dalam kelas, 

pembelajaran yang dilakukan tidak lagi terkotak-kotak berdasarkan mata pelajaran, 

namun terintegrasi menjadi satu materi. (2) Bermakna, artinya pembelajaran yang 

diberikan oleh guru mampu membentuk skemata peserta didik, sehingga pembelajaran 

yang diterima oleh peserta didik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik atau sebaliknya. (3) Otentik, artinya peserta didik terlibat dalam pembelajaran 

langsung untuk memahami konsep dan prinsip suatu materi. (4) Aktif, artinya peserta 

didik diharapkan aktif dalam hal proses pembelajaran, karena pembelajaran tematik 

didasarkan pada pendekatan inquiry discovery. Peserta didik diharapkan secara aktif 

terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi pembelajaran 

tematik. Selain itu, dengan penerapan pembelajaran tematik, peserta didik juga 

diharapkan memiliki keterampilan social, seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, 

dan tanggap terhadap gagasan orang lain (Suryosubroto,2009:137). 

Pendekatan Scientific 

Kurikulum 2013 membawa dampak pada perubahan Standar Proses yang di 

dalamnya terdapat perubahan dari pendekatan Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi 

menuju pendekatan Scientific. Sebelum lebih lanjut membahas tentang pendekatan 

Scientific, perlu kita fahamkan dulu bahwa pembahasan dalam artikel ini Scientific 

dipandang sebagai suatu pendekatan, bukan suatu model pembelajaran, sehingga 

pendekatan scientific yang akan kita bahas tidak berdasarkan pada sintaks.  

Pengertian pendekatan scientific adalah proses mengkonstruk sendiri pengetahuan 

yang diperoleh peserta didik berdasarkan cara ilmiah dengan mengaktifkan panca 

inderanya melalui tahapan-tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi/menalar dan mengkomunikasikan hasil pengetahuan yang ditemukan. 

Berdasarkan pengertian tersebut, diharapkan proses pembelajaran menjadi bermakna 
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bagi peserta didik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Machin (2014:31) penerapan 

pendekatan scientific dalam proses pembelajaran merupakan salah satu cara yang dapat 

menciptakan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran bermakna tentu 

materi yang disajikan berawal dari sekitar peserta didik, serta pembelajaran berawal dari 

materi yang mudah menuju materi yang komplek, dari materi yang tedekat dengan 

peserta didik menuju materi yang jauh dengan peserta didik. 

Pendekatan Scientific dalam kurikulum 2013 secara visual disajikan oleh 

Kemendikbud sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Pendekatan Ilmiah dalam Pembelajaran (Kemendikbud) 

 

Sejalan dengan gambar di atas, penjelasan lebih rinci tentang pendekatan scientific 

yakni sebagai berikut: 

Mengamati, metode ini memiliki keunggulan tersendiri, karena mengutamakan 

kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull learning). Metode mengamati 

menyajikan media objek secara nyata ke dalam proses pembelajaran, sehingga 

menjadikan peserta didik senang dan tertantang dengan materi yang akan diajarkan. 

Namun, persiapan untuk metode ini membutuhkan waktu yang lama dan matang, biaya 

dan tenaga yang relatif banyak, dan akan mengaburkan makna pembelajaran apabila 

proses pengamatan tidak terkendali. Metode ini sangat cocok untuk memenuhi rasa 

ingin tahu peserta didik. Pembelajaran akan bermakna bagi peserta didik setelah mereka 

tahu secara nyata objek yang telah mereka amati. Berdasarkan metode tersebut, peserta 

didik dapat menemukan fakta hubungan antara objek yang sedang diamati dengan 

materi yang sedang diajarkan oleh guru. 

Metode mengamati tentunya harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. 

Adapun prinsip metode mengamati menurut Kemendikbud (2013), yaitu: (1) cermat, 

objektif, jujur, dan terfokus pada objek yang akan diobservasi, (2) sebelum 

melaksanakan pengamatan, hendaknya guru dan peserta menentukan dan menyepakati 

heterogenitas dan homogenitas subjek, objek maupun situasi serta cara dan prosedur 

pengamatan. Dalam proses pembelajaran mengatami dapat berupa kegiatan belajar 

membaca, mendengar, menyimak, dan melihat (tanpa atau dengan alat). Sejalan dengan 

kegiatan belajar, kompetensi yang dikembangkan yakni melatih kesungguhan, ketelitian 

dan mencari informasi. 

Menanya, proses menanya tentu terjadi apabila ada interaksi antara guru dengan 

peserta didik atau sebaliknya. Pada saat guru bertanya, guru membimbing atau 

memandu peserta didik agar belajar dengan baik. Sebaliknya, pada saat guru menjawab 

pertanyaan peserta didik, guru mendorong peserta didik untuk menjadi penyimak dan 

pembelajar yang baik (Abidin, 2014:136). Pertanyaa guru yang baik dan benar akan 

menginspirasi peserta didik untuk memberikan jawaban yang baik dan benar, sehingga 

guru harus memahami kualitas pertanyaan. Kualitas pertanyaan yang dimaksud yakni 

tingkatan kognitif pertanyaan dari peserta didik, mulai dari yang lebih rendah hingga 

yang lebih tinggi. Adapun sajian tingkat pertanyaan sesuai dengan tingkat kognitifnya 

menurut Kemendikbud (2013), Widodo (2006:13) dan Yulaewati (2007:88) berdasarkan 

taksonomi Bloom. 

Mengamati Menanya Menalar Mencoba Menyimpulkan Mengkomunikasikan 
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Tabel 1. Tingkatan Pertanyaan dan Tingkat Kognitifnya Berdasarkan Taksonomi Bloom  

Tingkatan Subtingkatan Kata-Kata Kunci Pertanyaan 

Kognitif tingkat 

lebih rendah 

Pengetahuan 

(knowledge) 

Apa … 

Siapa … 

Pemahaman 

(comprehension) 

Terangkanlah … 

Bedakanlah … 

Terjemahkanlah … 

Penerapan 

(application) 

Gunakanlah … 

Tunjukkanlah … 

Buatlah … 

Kognitif yang 

lebih tinggi 

Analisis Analisislah … 

Kemukakan bukti-bukti … 

Mengapa … 

Sintesis Ramalkanlah … 

Bentuk … 

Buatlah/ciptakanlah … 

Evaluasi Berikanlah pendapat anda … 

Alternatif mana yang lebih baik … 

Setujukah anda … 

Mencipta Uraikanlah suatu hipotesis untuk 

pemecahan masalah … 

Rancanglah suatu strategi untuk 

memecahkan masalah … 

Desainlah suatu rencana untuk 

memecahkan masalah … 

Kurikulum 2013 selain merujuk taksonomi Bloom untuk tingkat kognitif 

(pengetahuan) peserta didik, juga merujuk pada domain sikap dan keterampilan 

(Anderson &Krathowl dalam Abidin, 2014:16) yang selanjutnya dijadikan ruang 

lingkup dalam penyusunan SKL dalam kurikulum 2013. Adapun domain sikap dan 

keterampilan berdasarkan SKL dalam kurikulum diharapkan dpaat dikuasai oleh peserta 

didik disajikan dalam table berikut. 

Tabel 1. Perincian SKL Kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2012) 

Domain Elemen Aspek yang diharapkan 

 

Sikap 

Proses Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati + Mengamalkan 

Individu Beriman, berakhlak mulia (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 

santun), rasa ingin tahu, estetika, percaya diri, motivasi internal 

Sosial Toleransi, gotong royong, kerjasama dan musyawarah 

Alam Pola hidup sehat, ramah lingkungan, patriotic, dan cinta perdamaian 

 

Keterampilan 

Proses Mengamati, menanya, mencoba, mengolah + menyaji + menalar + 

mencipta 

Abstrak Membaca, menulis, menghitung, menggambar, mengarang 

Konkret Menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, 

mencipta 

Dalam kegiatan belajar, menanya dapat berupa kegiatan mengajukan pertanyaan, 

diskusi, atau tanya jawab tentang suatu permasalahan (baik yang tidak dipahami atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan). Pertanyaan dapat dimulai dari 

tingkat kognitif rendah sampai tingkat kognitif tinggi. Kompetensi ini diharapkan 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan 

untuk berpikir kritis guna hidup cerdas dan sepanjang hayat. 

Menalar, pada proses ini peserta didik diharapkan lebih aktif daripada guru. 

penalaran sendiri menurut Abidin (2014:139) merupakan proses berfikir yang logis dan 

sistematis atas penarikan kesimpulan berupa pengetahuan dari fakta yang dapat 
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diobservasi. Penalaran yang dimaksud merupakan penalaran ilmiah yang didasarkan 

pada teori asosiasi. Teori asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan 

mengelompokkan ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa oleh peserta didik untuk 

kemudian memasukkannya menjadi penggalan memori di otak. Menurut teori asosiasi 

proses pembelajaran akan berhasil secara efektif jika terjadi interaksi langsung melalui 

stimulus dan respon antara guru dengan peserta didik. Penalaran peserta didik akan 

berkembang apabila guru lebih memberikan instruksi singkat tapi jelas dengan disertai 

contoh, baik dilakukan secara demonstrasi maupun dengan cara simulasi, bukan dengan 

menerapkan metode ceramah atau metode kuliah. Selain itu, bahan pembelajaran harus 

disusun secara hierarkis, dimulai dari yang sederhana (rendah) sampai pada yang 

kompleks (tinggi). Dalam aktivitas menalar juga harus dilakukan berulang-ulang dan 

latihan agar perilaku menalar yang diinginkan oleh guru dapat menjadi kebiasaan atau 

pelaziman bagi peserta didik. 

Mencoba, merupakan proses untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau 

otentik. Peserta didik harus melakukan percobaan atau mencoba untuk materi atau 

substansi yang sesuai. Mencoba merupakan aspek yang mendidik peserta didik untuk 

memahamim dan menerapkan konsep-konsep materi yang diajarkan di dalam kelas 

dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Melalui mencoba peserta didik diharapkan 

memiliki kebermaknaan pembelajaran yang tinggi.  

Menganalisis Data dan Menyimpulkan, menganalisis berarti mengkaji data 

yang telah dihasilkan. Data yang telah dianalisis kemudian dimaknai. Pemaknaan data 

menggunakan tentunya perlu pengkajian juga terhadap teori ilmu pengetahuan maupun 

penelitian lain yang relevan. Setelah proses pemaknaan hasil analisis, maka penarikan 

kesimpulan atas pemaknaan data tersebut. Menyimpulkan merupakan proses membuat 

intisari atas seluruh proses ilmiah yang telah dilaksanakan. Simpulan yang dihasilkan 

harus bisa menjawab pertanyaan yang ada sebelum dilakukan serangkaian proses 

(rumusan masalah). Kegiatan ini bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok.  

Mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan dalam hal ini dapat 

mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun baik secara berkelompok 

maupun individu berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat. Guru dalam hal ini bisa 

memberikan klarifikasi terhadap kesimpulan yang disampaikan oleh peserta didik, agar 

peserta didik mendapat pemahaman yang benar terkait suatu materi yang telah 

dipelajari. Selain itu, peserta didik juga dapat memperbaiki pekerjaan mereka apabila 

ada yang harus diperbaiki. Kegiatan belajar yang diharapkan yakni peserta didik mampu 

menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, 

tertulis, atau media lainnya. Sejalan dengan Soetardjo (1998:15) dalam proses 

mengkomunikasikan dapat berupa kegiatan meragakan, mendramakan, dan 

mendeklamasikan. (Adapun kompetensi yang diharapkan berkembang yakni jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berfikir sistematis. Selain itu, peserta didik juga diharapkan 

mampu mengungkap pendapat dengan singkat dan jelas serta dapat berbahasa yang baik 

dan benar. 

Keterampilan tersebut diharapkan mampu membentuk kompetensi peserta didik. 

Peserta didik diharapkan dapat membangun kompetensi untuk memecahkan masalah 

melalui pengetahuan berpikir krtitis dan berpikir kreatif. Pendekatan scientific, 

sebagaimana bertolak dari pendekatan ilmiah dan metode ilmiah memiliki karakteristik 

dalam penerapannya. Adapun karakteristik pendekatan scientific menurut Abidin 

(2014:129-130) meliputi : (1) Obbjektif, berdasarkan objek tertentu dan penilaian yang 

objektif terhadap suatu objek, (2) Faktual, artinya berdasarkan masalah disekitar peserta 
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didik sesuai dengan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, (3) 

Sistematis, artinya pembelajaran bersifat terstrutur, (4) bermetode, artinya berdasarkan 

metode pembelajaran ilmiah, (5) cermat dan tepat, artinya membina peserta didik untuk 

cermat dan tepat dalam mengkaji suatu fenomena, (6) logis, artinya masuk akal, (7) 

aktual, artinya kontekstual dengan kehidupan peserta didik, (8) disinterested, artinya 

berdasarkan hasil/capaian belajar peserta didik sesungguhnya, (9) unsupported upinion, 

artinya pembelajaran tidak untuk menumbuhkan opini tanpa adanya bukti-bukti, dan 

(10) verifikatif, artinya hasil belajar peserta didik di verifikasi dalam hal konfirmasi, 

revisi dan diulang dengan cara pengayaan atau perbaikan. 

Implementasi Pendekatan Scientific dalam Pembelajaran Tematik 

Pelaksanaan pendekatan scientific di dalam proses pembelajaran tentunya tidak 

lepas dari proses perencanaan pembelajaran. Implementasi di dalam proses 

pembelajaran harus sejalan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

telah dibuat, agar proses pembelajaran yang berlangsung sesuai dengan harapan/tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Adapun langkah-langkah untuk mengimplementasikan 

pendekatan scientific menurut Mansur (2015:7) ke dalam perencanaan pembelajaran 

(RPP) sebagai berikut: 

Pertama, analisis Kompetensi Dasar (KD), yaitu analisis yang dilakukan dengan 

mencermati kembali Kompetensi Dasar (KD) dari beberapa muatan pelajaran yang 

terdapat dalam suatu tema, sub tema dan pembelajaran tetentu yang terdapat dalam 

buku guru maupun buku peserta didik. Perlu dilakukan analisis, Kompetensi Dasar 

tersebut sudah tepat, masih harus ditambah,dikurangi dan/atau diganti. 

Kedua, analisis Indikator dari Kompetensi Dasar (KD), yaitu analisis yang 

dilakukan terhadap indikator dari kompetensi dasar yang akan dibelajarkan. Perlu 

dilihat indikator tersebut sudah sesuai dengan kompetensi dasar atau belum. 

Pengembangan indikator dari setiap kompetensi dasar minimal terdapat 2 indikator.  

Ketiga, anallisis tujuan pembelajaran yaitu mencermati tujuan pembelajaran yang 

disusun berdasarkan indikator yang ada. 1 indikator hendaknya memuat 2 tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus memperhatikan ABCD (Audion, Behavior, 

Condition, Degree). Tujuan pembelajaran hendaknya mampu mengakomodasi indikator 

yang akan dibelajarkan. Selain itu, dalam menyusun tujuan pembelajaran juga harus 

memperhatika media yang tepat untuk materi yang akan dibelajarkan. 

Keempat, analisis kegiatan pembelajaran yakni dengan mencermati kembali 

serangkaian langkah-langkah pembelajaran yang ada, perlu diperhatikan dalam 

penerapan scientific pada setiap langkah-langkah pembelajaran sudah terakomodasi atau 

belum. Hendaknya guru dalam setiap langkah memberikan pertanyaan pada setiap 

langkah pembelajaran agar pendekatan scientific muncul dalam setiap langkah-langkah 

pembelajaran yang akan diterapkan. Adapun beberapa pertanyaan yang harus dijawab 

oleh guru untuk memunculkan pendekatan scientific dalam langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut: (1) objek yang akan diamati oleh peserta didik sesuai 

dengan materi, (2) stimulasi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik agar muncul 

pertanyaan, baik pertanyaan dari guru kepada peserta didik atau sebaliknya, (3) tugas 

yang diberikan agar peserta didik termotivasi untuk mencari dan mengumpulkan guna 

menyelesaikan tugas tersebut, (4) tugas yang diberikan agar peserta didik mampu 

menalar/mengasosiasi, dan (5) tugas yang diberikan agar peserta didik mampu 

mengkomunikasikan hasil pekerjaan baik secara individu maupun berkelompok. 

Selanjutnya Widyastono (2014:204) juga mengungkapkan bahwa kegiatan 

pembelajaran berupa demonstrasi/pemodelan, peniruan oleh peserta didik, pengecekan, 
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pemberian umpan balik, dan pengayaan dapata digunakan untuk pembelajaran yang 

bertujuan menguasai prosedur untuk melakukan sesuatu. 

PENUTUP  

Perubahan pada Kurikulum 2006 (KTSP) menuju kurikulum 2013 membawa 

dampak perubahan pada proses pembelajaran di dalam kelas. Proses pembelajaran di 

dalam kelas yang semula merupakan pelajaran per bidang studi berubah menjadi 

pembelajaran tematik terpadu dengan mangadopsi model pengintegrasian kurikulum 

Webbed menurut Fogarty (1991). Pembelajaran tematik yang diterapkan pada 

Kurikulum 2013 berawal dari tema sebagai pengikat (pengintegrasi) konten materi 

antarbidang studi, sehingga dalam penerapannya perlu memperhatikan prinsip 

pembelajaran tematik. Adapun prinsip pembelajaran tematik, yaitu holistik, bermakna, 

otentik, dan aktif. 

Dalam pembelajaran tematik kurikulum 2013 perubahan Standar proses 

membawa perubahan dalam hal pendekatan yang digunakan pada proses penyampaian 

materi di dalam kelas. Perubahan Standar proses mengharuskan pendekatan scientific 

diterapkan dalam proses pembelajaran. Adapun pengalaman belajar dengan pendekatan 

scientific meliputi: mengamati, menanya, mencoba, mengolah informasi/menalar, dan 

mengkomunikasikan. Implementasi pendekatan scientific tidak lepas dari Rencana 

Pelaksanaan Pembeajaran (RPP) yang dibuat oleh guru, untuk itu perlu dilakukan 

analisis lebih mendalam untuk mencermati RPP yang dibuat oleh guru dalam hal 

implementasi pendekatan scientific agar didapatkan proses pembelajaran yang sesuai 

harapan. 
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Abstrak 
Proses pembelajaran di sekolah dasar dapat dikemas sedemikian rupa sehingga 

pelaksanaannya dapat memacu peserta didik untuk belajar. Pembelajaran yang dapat 

memberikan pengalaman baru bagi peserta didik dan mengkonstruksi pengetahuan 

dapat dilaksanakan dengan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

memiliki kelebihan yaitu membuat peserta didik kreatif, bertanggungjawab, 

menghargai, dan jujur. Model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana yaitu 

model student teams achievement divisions (STAD). Sintaks model pembelajaran 

STAD sangat mudah diaplikasikan oleh guru meskipun belum pernah melaksakan 

pembelajaran menggunakan pembelajaran kooperatif. Selain itu, guru bisa 

memodifikasi pembelajaran kooperatif dengan joyful learning guna menumbuhkan 

motivasi peserta didik. Artikel ini akan memaparkan tentang 1) pembelajaran 

kooperatif, 2) pembelajaran kooperatif tipe STAD, 3) joyful learning, 4) 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan joyful learning dan 5) kelebihan dan 

kekurangan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan joyful learning. 

Kata kunci: pembelajaran kooperatif, student teams achievement divisions (STAD), 

joyful learning 

 

Proses pembelajaran adalah kegiatan aktif guru dengan peserta didik dalam 

mempelajari suatu pengetahuan baru bagi peserta didik selanjutnya pengetahuan itu 

dikembangkan oleh peserta didik. Guru berperan sebagai pengajar dan peserta didik 

sebagai pebelajar. Menurut Suyono dan Hariyanto (2014:18) mengajar adalah suatu 

proses kegiatan dalam membantu peserta didik untuk mencapai kemajuan belajar yang 

maksimal sesuai dengan perkembangan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Peran guru menginformasikan pengetahuan selanjutnya pesera didik mengembangkan 

pengetahuan tersebut berdasar dari lingkungan, menyesuaikan pekembangan ilmu 

pengetahuan yang terjadi saat ini dan mempergunakannya untuk menyelesaikan 

masalah sehari-hari. Proses pembelajaran akan terlaksana dengan maksimal apabila 

sebelum proses pembelajaran guru mempersiapkan perangkat-perangkat pembelajaran 

dengan baik.  

 Guru memiliki peran penting saat melaksanakan pembelajaran. Peran yang 

dimaksud adalah mendesain pembelajaran menarik dan menyenangkan. Permendikbud 

No 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses menyatakan bahwa proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik. Perencanaan proses pembelajaran berupaya 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif. Peserta didik 

diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menciptakan 

kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, pengendalian diri, ketrampilan dan akhlak 

mulia. 

Keberhasilan pembelajaran bergantung pada bagaimana guru mengemas 

pembelajaran sesuai keinginan peserta didik dan menarik minat peserta didik untuk 

belajar. Keinginan dan minat peserta didik untuk belajar khususnya di sekolah dasar 

merupakan kunci utama guru melaksanakan pembelajaran. Metode pembelajaran dapat 

dilakukan guru saat proses pembelajaran. Metode-metode pembelajaran bervariasi, 

mailto:agungradenmas@gmail.com
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menjadikan guru kreatif dan inovatif saat perencanaan sampai pelaksanaan 

pembelajaran.  

Guna mewujudkan pembelajaran yang melibatkan peserta didik saat pembelajaran 

guru dapat menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

mengarahkan peserta didik untuk bertanggung jawab, kreatif, menerima kekurangan 

teman dan menanamkan kejujuran. Slavin (2015:4) mengemukakan penelitian-

penelitian pendidikan mengidentifikasi pembelajaran kooperatif efektif digunakan pada 

setiap kelas dan berbagai mata pelajaran. Selain itu, pembelajaran kooperatif dapat 

dimanfaatkan untuk penganturan kelas saat pembelajaran.  

Model pembelajaran kooperatif beragam salah satu pembelajaran kooperatif 

paling sederhana dan mudah diaplikasikan guru saat pembelajaran yaitu tipe student 

teams achievement divisions (STAD). Peserta didik dibagi ke dalam kelompok 

kooperatif yang terdiri dari 4-5 orang, presentasi, kuis dan pemberian penghargaan 

kepada kelompok yang paling unggul (Slavin, 2015:143-144). Tujuan dari STAD paling 

utama yaitu, 1) membiasakan peserta didik bekerja dalam kelompok, 2) bertanggung 

jawab untuk membantu teman dalam kelompok yang belum mengerti materi 

pembelajaran, 3) menerima saran dan kritikan teman, 4) menerima teman yang berdeda 

latar belang sosial, ras, etnis dan akademis.  

Kelemahan Pembelajaran kooperatif tipe STAD menimbulkan kejenuhan bagi 

peserta didik apalagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademis rendah. 

Masalah tersebut dapat teratasi apabila saat proses pembelajaran menciptakan suasan 

yang menyenangkan bagi peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat dipadukan dengan joyful learning. Melalui belajar berkelompok dengan 

suasana belajar yang menyenangkan, motivasi peserta didik untuk belajar terjaga.  

Tujuan dari pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu, menciptakan tanggung 

jawab peserta didik, bekerjasama dan membantu teman dalam memahami pembelajaran. 

Sedangkan joyful learning bertujuan untuk mengembalikan semangat belajar peserta 

didik dan mengurangi ketegangan saat berdiskusi memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan materi pelajaran. Perpaduan strategi pembelajaran tersebut dapat mengatasi 

masalah-masalah yang dialami oleh guru.  

Artikel ini secara rinci membahas tentang 1) pembelajaran kooperatif, 2) 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, 3) joyful learning, 4) pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dengan joyful learning. 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran Kooperatif 
Lahirnya pembelajaran kooperatif didasari dari pemahaman konstruktivis. Teori 

sosiokultural Vygotsky salah satu teori yang menjadi dasar pembelajaran kooperatif. 

Menurut Vygotsky aspek-aspek kultural histori menonjolkan pemikiran bahwa konteks 

pembelajaran mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan. Cara berpikir peserta 

didik berubah ketika mereka berinteraksi dengan dunia mereka, teman-teman, objek dan 

institusi-institusi di dalamnya (Schunk, 2012:339). Belajar dan perkembangan peserta 

didik berjalan di tempat apabila kurangnya interaksi dengan dunia mereka.    

Lima poin utama dari teori Vygotsky (Schunk, 2012:341) yaitu 1) pengetahuan 

terbangun ketika ada interaksi antara dua orang atau lebih, oleh sebab itu interaksi-

interaksi sosial penting membangun pengetahuan, 2) internalisasi (mengembangkan 

sebuah representasi internal) melalui tindakan-tindakan dan operasi-operasi mental dari 

interaksi sosial mengembangkan pengaturan diri, 3) transmisi alat-alat kultural seperti 

bahasa, simbol-simbol yang diteruskan dari orang ke orang berpengaruh pada 
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perkembangan manusia, 4) Alat yang paling penting dalam perkembangan manusia 

yaitu bahasa, karena bahasa berkembang melalui tuturan sosial ke tuturan pribadi 

menuju ke tuturan tersembunyi, dan 5) zona perkembanga proximal (ZPD/zone of 

proximal development) yaitu kegiatan anak-anak yang dapat dilakukan sendiri terdapat 

perbedaan dengan yang dilakukan dengan bantuan orang lain. Perkembangan kognitif 

terdorong oleh ZPD karena interaksi-interaksi dengan orang-orang dewasa atau dengan 

sebaya. 

Poin-poin yang dikemukakan Vygotsky menggambarakan bahwa perkembangan 

aspek-aspek anak dipengaruhi interaksi dengan dunia mereka. Pembelajaran kooperatif 

memfasilitasi peserta didik untuk menciptakan interaksi-interaksi. Bekerjasama positif, 

saling membantu, menerima pendapat teman dan mempertanyakan jawaban teman 

dalam kelompok kooperatif wujud dari berinteraksi peserta didik dengan teman sebaya. 

Pembelajaran adalah proses personal diri sosial yang dapat menciptakan hasil maksimal 

apabila kerjasama antar individu terjalin untuk membangun pembahaman dan 

pengetahuan (Johson & Johnson, 2012:35).  

Kerja kelompok tidak selamanya mengarah pada pembelajaran kooperatif. 

Perbedaan kerja kelompok dalam pembelajaran kooperatif dengan kerja kelompok biasa 

terlihat dari pengkondisian saat kerja kelompok. Kondisi kerja kelompok pada 

pembelajaran kooperatif  berupaya memediasi keefektifan guna mewujudkan 

pembelajaran lebih produktif. Kondisi-kondisi esensial pembelajaran kooperatif yaitu 

pertama interdependensi positif atau ketergantungan positif, kedua interaksi penawaran 

bertatap muka, ketiga akuntabilitas individu atau tanggung jawab personal, keempat 

ketrampilan antar pribadi dan kelompok kecil, dan kelima proses kelompok atau 

evaluasi proses kelompok (Johnson & Johnson, 2012:44).  

Pembelajaran kooperatif sangat efektif diaplikasikan di lembaga pendidikan 

khususnya di sekolah dasar yaitu, pembelajaran kooperatif berpengaruh positif bagi 

perkembangan peserta didik, baik perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Dampak positif bagi peserta didik saat pembelajaran kooperatif diterapkan di sekolah 

dasar menurut Slavin (2015:5) yaitu, 1) meningkatkan rasa percaya diri, 2) menerima 

teman yang mempunyai kelemahan dalam bidang akademik, 3) berpikir bersama, 

memecahkan masalah bersama, 4) mengintegrasikan pengetahuan peserta didik dan 5) 

menerapkan pengetahuan peserta didik masing-masing.  

Ketrampilan peserta didik pada pembelajaran kooperatif khususnya bekerjasama 

menjadikan peserta didik peka dengan kelemahan teman dalam kelompok. Selain itu, 

tanggungjawab bersama untuk mewujudkan kelompok berprestasi sangat diutamakan 

dari peserta didik. Pembelajaran kooperatif jika diaplikasikan pada pembelajaran di 

kelas, tujuan pembelajaran yang telah direncanakan oleh guru sesuai harapan. Sebelum 

melaksanakan pembelajaran kooperatif, guru memberikan penjelasan kepada peserta 

didik ketrampilan-ketrampilan yang harus dikuasai saat berkelompok. Diskusi 

kelompok yang sering diterapkan di kelas-kelas sebelumnya belum tentu menandakan 

pembelajaran kooperatif.  Ciri khas pembelajaran kooperatif terletak pada kelompok 

yang anggotanya heterogen dan saling ketergantungan positif untuk mencapai satu 

tujuan.  

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

Pembelajaran kooperatif memiliki beragam tipe, salah satunya Student Teams 

Achievement Divisions (STAD). Guru yang baru pertama kali menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif disarankan menggunakan tipe STAD. Tipe STAD menurut 
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Slavin (2015:143-146) terdapat lima komponen utama yaitu, presentasi kelas, tim, kuis, 

skor kemajuan individu, dan rekognisi tim/penghargaan tim.  

Presentasi kelas dalam STAD seperti presentasi pelajaran yang dipimpin oleh 

guru. Perbedaan presentasi dalam STAD dengan presentasi pelajaran yang tidak 

menggunakan STAD yaitu, guru saat presentasi berupaya memfokuskan peserta didik 

pada unit STAD. Unit-unit STAD meliputi kerja tim, kuis, kemajuan individu dan 

penghargaan tim. Harapan dari presentasi kelas yaitu agar peserta didik benar-benar 

memperhatikan karena pengerjaan kuis individu nanti akan membantu skor tim.  

Tim dalam STAD terdiri dari empat sampai lima peserta didik yang mempunyai 

latar belakang berbeda meliputi, kinerja akademik, ras, jenis kelamin dan etnis. Dengan 

kata lain anggota tim bersifat heterogen. Fungsi utama tim adalah anggota-anggota tim 

benar-benar belajar bersama, pembahasan permasalahan bersama, mengoreksi tiap 

kesalahan pemahaman dan membandingkan jawaban antar anggota. Tujuan dari fungsi 

utama tim yaitu mempersiapkan peserta didik mengerjakan kuis individu. Tim sebagai 

fitur terpenting dari STAD karena dalam tim, anggota diharapkan melakukan yang 

terbaik untuk kemajuan tim. Selain itu, setiap anggota juga memberikan dukungan bagi 

anggota yang lemah dari segi akademik. Dampak positif yang dimunculkan dari tim 

yaitu respek mutual seperti, rasa harga diri, penerimaan terhadap peserta didik lain dan 

hubungan antar kelompok.  

Kuis pada STAD menekankan sikap kejujuran dari peserta didik. Sikap kejujuran 

dapat diamati saat peserta didik mengerjakan kuis individu. Saat kuis, peserta didik 

bertanggung jawab secara individu karena, peserta didik tidak diperbolehkan untuk 

saling membantu. Peserta didik mengerjakan kuis pada setiap akhir pembelajaran, 

dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan saat kerja kelompok. 

Skor kemajuan individu memberikan poin terhadap hasil kinerja peserta didik. 

Poin-poin yang dikumpulkan peserta didik hasil dari kinerja mereka berkontribusi 

terhadap tim mereka berupa sistem skor. Tujuan dari skor kemajuan individu adalah 

memotivasi peserta didik agar lebih giat saat bekerja tim ataupun saat mengerjakan kuis 

individu. Pertama peserta didik diberikan skor awal yang diperoleh dari hasil kinerja 

peserta didik sebelum mengerjakan kuis. Nilai dari mengerjakan kuis dirubah menjadi 

sistem skor yang didapat dari membandingkan dengan skor awal peserta didik. 

Rekognisi tim dalam STAD adalah penghargaan yang berbentuk piagam atau 

serifikat diberikan kepada salah satu tim yang mencapai skor paling tinggi. Tujuan 

rekognisi atau penghargaan tim untuk memacu semangat belajar peserta didik dan 

kefokusan peserta didik ketika menerima materi pelajaran. Rekognisi tim diperoleh dari 

rerata skor kemajuan individu peserta didik. Jadi, skor kemajuan individu peserta didik 

menentukan nilai kelompok. 

Kesulitan guru saat melaksanakan pembelajaran menggunakan STAD yaitu 

menentukan skor awal, menghitung skor kemajuan individu dan skor tim.  Skor awal 

dapat diperoleh dari nilai hasil belajar peserta didik pada kompetensi dasar sebelum 

menggunakan pembelajaran STAD dan hasil tes awal (pretest) sebelum pelaksanaan 

pembelajaran STAD. Skor awal digunakan untuk pedoman pemberian skor kemajuan 

individu. Skor kemajuan individu menurut Slavin (2015:159) yaitu poin kemajuan yang 

dikumpulkan peserta didik berdasarkan dari skor kuis mereka. Ketentuan menghitung 

poin kemajuan individu seperti yang tertera pada tabel 2.  
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Tabel 2 Skor Kemajuan Individu/Poin Kemajuan Individu 

Skor kuis Poin Kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 

10-1 poin di bawah skor awal 10 

1-10 poin diatas skor awal 20 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 

       (Sumber Slavin, 2015:160) 

Skor tim diperoleh dari skor/poin rata-rata dari anggota kelompok STAD. Guru 

dapat mencatat poin-poin yang diperoleh peserta didik pada lembar rangkuman tim. 

Hasil dari lembar rangkuman tim menjadi dasar guru untuk menentukan kelompok 

berprestasi. Contoh lembar rangkuman perolehan poin pada tim seperti pada tabel 3 

berikut: 
Tabel 3 Contoh Lembar Rangkuman Tim 

Peserta didik 

Tgl: 

Kuis 1 

Skor 

Awal 

Skor 

Kuis 

Poin 

Kemajuan 

A 90 82 10 

B 65 82 30 

C 50 67 30 

D 75 76 20 

Total Skor Tim   90 

Rata-rata Tim   22,5 

      (Sumber: Slavin, 2015:163) 

Skor kemajuan individu dan skor tim digunakan untuk menentukan tim terbaik 

bukan untuk memberikan penilaian pada setiap peserta didik. Selain untuk menentukan 

tim yang terbaik, tujuan utama skor kemajuan individu dan skor tim untuk memotivasi 

peserta didik melakukan yang terbaik dalam segi akademik.  Penilaian peserta didik 

diambil dari skor kuis atau rata-rata skor dari beberapa kuis yang telah dikerjakan. 

Sintak pembelajaran kooperatif tipe yang tertera pada tabel 1.  

Tabel 1 langkah-langkah/sintak pembelajaran kooperati tipe STAD 

Langkah Kegiatan 

1 Guru menyajikan materi pembelajaran. 

2 Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen 

(campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain). 

3 Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh 

anggota-anggota kelompok. 

4 Anggota kelompok yang sudah mengerti dapat menjelaskan 

kepada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok 

itu mengerti. 

  

5 Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh peserta didik. Pada 

saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu. 

6 Memberi penilaian 

7 Manarik kesimpulan 

(Sumber: Slavin, 2015:143-146) 

Joyful Learning 

Joyful learning apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu pembelajaran yang 

menyenangkan. Pembelajaran dikemas untuk membuat peserta didik merasa nyaman. 

Joyful learning adalah pembelajaran yang tidak hanya sekedar lelucon dan bertepuk 

tangan meriah melainkan pembelajaran yang dapat dinikmati oleh peserta didik. 

Pembelajaran yang membuat peserta didik merasa nyaman, asyik dan aman. Inner 
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motivation terkandung dari perasaan mengasyikkan yaitu motivasi dalam diri peserta 

didik berupaya untuk mencari sesuatu (Jauhar, 2011:164).  

Peserta didik berani untuk mengemukakan pendapat, bertanya, mencoba dan 

menanyakan pendapat teman tujuan dari pembelajaran menyenangkan (joyful learning). 

Menciptakan suasana pembelajaran menyenangkan (joyful learning) menjadi tugas 

terpenting bagi pendidik. Kepekaan dari guru dan kesadaran guru bahwa peserta didik 

bukan robot yang tidak memiliki titik jenuh dalam otaknya. Kemampuan kerja otak 

peserta didik untuk menerima materi pelajaran terbatas sehingga membutuhkan istirahat 

dan relaksasi. Teknik relaksasi untuk membangkitkan kembali semangat  siswa menjadi 

salah-satu kendala bagi guru. Kendala tersebut dapat teratasi apabila seorang guru 

mampu membuat peserta didik dalam keadaan siap untuk belajar. Kondisi terbaik 

peserta didik untuk belajar adalah pada saat gelombang otak peserta didik dalam kondisi 

alfa.  

Kondisi alfa atau zona alfa menurut Chatib (2014:90) adalah tahap iluminasi 

(cemerlang) proses kreatif otak manusia, keadaan sel saraf (neuron) yang seimbang 

mengakibatkan kondisi manusia relaksasi. Relaksasi adalah kondisi yang tepat untuk 

melakukan sugesti, diantaranya proses belajar mengajar. Ciri-ciri peserta didik berada 

pada kondisi alfa diantaranya, terlihat rona wajah yang ceria, gembira, senang. Menurut 

Chatib (2014:92) ada empat cara untuk menggiring peserta didik masuk ke zona alfa 

yaitu, musik, ice breaking, brain gym, dan fun story.  

Musik Salah satu cara untuk masuk ke zona alfa yaitu musik. Tiga tahap waktu 

yang baik untuk menggunakan musik pada pembelajaran, pertama saat peserta didik 

masuk kelas, kedua saat proses belajar berlangsung, ketiga saat proses belajar selesai. 

Jenis musik disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh guru. 

Ice Breaking atau memecah kegaduhan. Peserta didik sangat cepat masuk ke zona 

alfa cara ampuhnya yaitu dengan melakukan Ice braking. Ice breaking dilakukan ketika 

sebagian besar peserta didik saat pembelajaran berlangsung mengalami kejenuhan. 

Syarat-syarat ice breaking mengembalikan kondisi peserta didik ke zona alfa adalah 1) 

Melakukannya sesingkat mungkin, 2) seluruh peserta didik melakukan ice breaking,        

3) tujuan utama ice breaking mengembalikan kondisi peserta didik ke zona alfa, jadi 

apabila peserta didik sudah kembali senang maka pembelajaran kembali dilanjutkan.  

Fun story (cerita lucu) didapat dari pengalaman guru, pengalaman dari orang lain, 

buku-buku humor. Cerita lucu dapat berupa gambar atau teka-teki lucu. Kreativitas guru 

sangat berperan dalam membuat cerita lucu, serta keluwesan saat menceritakan.  

Brain Gym (Olahraga otak) pertama kali dikenalkan oleh Paul E. Denisson, Ph.D., 

dari Educational Kinesiology Amerika Sertikat. Brian gym adalah serangkaian gerakan 

sederhana yang mampu memudahkan belajar, menyesuaikan dari ketegangan, tantangan 

dan tuntutan hidup sehari-hari. Menurut Chatib (2014:106) serangkaian kegiatan 

berbasis gerakan tubuh sederhana yang dapat merangsang otak kiri dan kanan sebagai 

dimensi literalitas, merileksasi bagian otak belakang dan depan sebagai dimensi kerja 

dan merangsang emosional yang terdapat dibagian otak tengah dan otak besar sebagai 

dimensi limbis dan dimensi pemusatan. 

Dampak positif joyful learning menurut Jauhar (2011:164) antara lain                          

1) terciptanya lingkungan yang santai, menyenangkan, tidak membuat peserta didik 

ragu melakukan sesuatu karena takut salah, aman dan menarik, 2) Otak kiri dan otak 

kanan terjadi aktivitas dan melibatkan semua indra, 3) peserta didik tertantang untuk 

berpikir dan materi yang dipelajari dapat dieksplor, 4) terciptanya situasi emosional 

positif ketika peserta didik belajar bersama, waktu istirahat dan dorongan semangat.  
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Dampak positif tersebut membuat peserta didik tidak takut salah dan dihukum, 

ditertawakan teman dan tidak takut dianggap sepele oleh teman. Akhirnya, peserta didik 

berani untuk bertanya, mencoba melakukan, mengemukakan pendapat dan 

mempertanyakan gagasan teman.  

Keberanian peserta didik bertanya, mencoba melakukan dan mengemukakan 

pendapat, berdampak positif bagi peserta didik yaitu meningkatkan hasil belajar. Hasil 

penelitian Permatasari, Mulyani dan Nurhayati (2014) bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan joyful learning dapat meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik. Selain itu, joyful learning dapat mengurangi kebosan peserta didik dalam 

menerima pembelajaran. Penelitian dari Pramesti, Catur & Susanti (2015), joyful 

learning selain meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan merangsang rasa ingin 

tahu tentang konsep baru.    

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan Joyful Learning  

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan joyful learning yaitu Pembelajaran 

yang dilakukan sesuai langkah-langkah pembelajaran STAD tetapi, pembelajaran 

tersebut dikemas secara menarik dan menyenangkan. Bagian pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan ditandai dengan aktivitas-aktivitas peserta didik yang 

bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan. Perpaduan antara STAD dengan joyful 

learning diharapkan dapat membuat peserta didik senang belajar bersama kelompok. 

Adapun langkah-langkah atau sintaks pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan joyful 

learning terlihat pada tabel 4 berikut: 

Tabel 4 Sintaks Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan Joyful Learning 

Langkah Tahapan  Kegiatan 

1 Joyful learning Apresepsi membangkitkan zona alfa peserta didik 

dengan brain gym atau ice breaking. 

2 Kooperatif STAD Guru menyajikan materi pembelajaran 

3 Kooperatif STAD Membentuk kelompok yang anggotanya 4 

orang secara heterogen (campuran menurut 

prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain).  

4 Kooperatif STAD Guru memberi tugas kepada kelompok untuk 

dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. 

5 Joyful learning Menyetelkan musik clasik. 

6 

 

Kooperatif STAD Anggota kelompok yang sudah mengerti dapat 

menjelaskan kepada anggota lainnya sampai 

semua anggota dalam kelompok itu mengerti. 

7  Mematikan musik klasik 

8 Joyful learning  Membangkitkan motivasi peserta didik 

dengan gerakan ice breaking 

9 Kooperatif STAD Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh 

peserta didik.  

10  Memberi penilaian 

11 Kooperatif STAD Memberikan penghargaan kelompok 

12  Manarik kesimpulan 

      (Sumber: modifikasi Slavin, 2015:143-143)  

Sintaks pembelajaran tersebut mempermudah guru dalam melaksanakan 

pembelajaran lebih menyenangkan. Kreativitas guru lebih diutamakan untuk 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan joyful learning. Selain 

kreativitas, keluwesan guru dalam mengajar juga harus diperhatikan. Adapun kelebihan 

dan kekurangan pembelajaran ooperatif tipe STAD dengan jouful learning saat 

diaplikasikan di kelas sebagai berikut: 
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Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan joyful learning 

Kelebihan pembelajaran kooperatif STAD dengan joyful learning jika 

diaplikasikan di kelas yaitu, 1) suasana kelas lebih rileks dan menyenangkan untuk 

belajar, 2) membangkitkan motivasi peserta didik saat diskusi kelompok, 3) peserta 

didik memiliki keberanian untuk bertanya, mengemukakan pendapat dan membantu 

teman saat kesulitan menerima materi pembelajaran, 4) bimbingan guru terhadap 

peserta didik yang memiliki kelemahan dalam segi akademik lebih terfokus.  

Kekurangan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan joyful learning 

Adapun kekurangan atau kelemahan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 

joyful learning jika diaplikasikan di kelas antara lain, 1) terciptanya persaingan antara 

peserta didik apabila guru tidak memberi penjelasan awal tentang rekognisi 

tim/penghargaan tim, 2) peserta didik yang suka bermain, hanya senang saat kegiatan 

permainan, 3) pengaturan waktu saat pembelajaran, 4) kreatif guru dibutuhkan ketika 

appresepsi dalam mengaplikasikan kegiatan yang berhubungan dengan joyful learning 

PENUTUP 

Suasana pembelajaran yang menyenangkan, rileks, dan nyaman menjadi harapan 

peserta didik. Selain itu, pembelajaran yang mampu menciptakan krativitas, kerjasama, 

tanggung jawab dan kejujuran. Pembelajaran seperti itu dapat terwujud apabila guru 

memiliki kreativitas dan mau berinovasi melaksanakan pembelajaran dengan multi 

metode. Dewasa ini, metode pembelajaran yang diciptakan para peneliti beragam. Salah 

satunya yaitu pembelajaran kooperatif tipe student teams achievement divisions 

(STAD). 

STAD model pembelajaran kooperatif paling sederhana bagi guru yang belum 

pernah mengaplikasikan metode pembelajaran di kelas. Guru dapat memadukan 

pembelajaran kooperatif STAD dengan joyful learning guna membangkitkan lagi 

semangat peserta didik. Tujuan pembelajaran kooperatif STAD untuk menumbuhkan 

kreativitas, tanggung jawab dan menerima teman yang berbeda latar belakang, 

sedangkan joyful learning untuk membangkitkan kembali gairah belajar peserta didik.  

Kelebihan Pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan joyful learning yaitu 1) 

Suasana kelas lebih rileks dan menyenangkan untuk belajar, 2) Membangkitkan 

motivasi peserta didik saat diskusi kelompok, 3) Peserta didik memiliki keberanian 

untuk bertanya, mengemukakan pendapat dan membantu teman saat kesulitan menerima 

materi pembelajaran, 4) bimbingan guru terhadap peserta didik yang memiliki 

kelemahan dalam segi akademik lebih terfokus, 5) membangkitkan semangat guru 

untuk lebih kreatif dan inovatif.   

Sedangkan kelemahan Pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan joyful learning 

yaitu 1) Terciptanya persaingan antara peserta didik apabila guru tidak memberi 

penjelasan awal tentang rekognisi tim/penghargaan tim, 2) Peserta didik yang suka 

bermain, bersemangat ketika melakukan gerakan-gerakan brain gym atau ice breaking, 

3) pengaturan waktu saat pembelajaran.  
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Abstrak 
Pendekatan kontekstual mengaitkan materi yang dipelajari siswa dengan konteks 

kehidupan nyata sehingga bermakna. Sementara itu, pendekatan saintifik fokus pada 

komponen 5 M, yaitu aktivitas mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/mencoba, mengolah informasi/menalar, dan mengomunikasikan. Kedua 

pendekatan memiliki kesamaan yaitu memosisikan siswa sebagai pusat 

pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Jika kedua pendekatan ini dikombinasikan 

dan diimplementasikan, maka diduga dapat memberikan dampak positif pada 

pembelajaran. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedua pendekatan tersebut ecara 

konseptual dan mengkombinasikannya. Hasil kajian berupa komponen-komponen 

pembelajaran yang mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut dan contoh 

implementasinya di sekolah dasar. 

Kata kunci: pendekatan, kontekstual, saintifik, pembelajaran, sekolah, dasar 

 

Setiap pembelajaran dirancang untuk memudahkan siswa dalam mengembangkan 

dirinya secara aktif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk dapat memudahkan 

siswa belajar, pembelajaran hendaknya dikaitkan dengan kondisi nyata yang dialami 

siswa di lingkungan sekitarnya. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran 

kontekstual. Pembelajaran kontekstual sebenarnya bukan merupakan pendekatan yang 

sama sekali baru. Dasar pembelajaran kontekstual sudah dikembangkan oleh John 

Dewey sejak tahun 1916. Pendekatan ini kemudian digali kembali, dikembangkan lagi, 

dan dipopulerkan oleh The Washington State Concorcium for Contextual Teaching and 

Learning dengan melibatkan 11 perguruan tinggi, 20 sekolah, dan lembaga-lembaga 

yang bergerak dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. (Jumadi, 2003). 

Pembelajaran kontekstual ini perlu diterapkan mengingat bahwa sejauh ini 

pendidikan masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai perangkat 

fakta-fakta yang harus dihapal (Astrini, 2013). Dengan pendekatan kontekstual, materi 

yang dipelajari siswa dikaitkan dengan dunia nyata siswa sebagai pebelajar. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Berns & Erickson (2001) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran kontekstual membantu siswa menghubungkan konten yang dipelajarinya 

dengan konteks kehidupan nyata sehingga siswa dapat menemukan makna dalam proses 

belajar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, siswa memanfaatkan pengalaman mereka 

sebelumnya untuk membangun pengetahuan baru (Berns & Erickson: 2001). 

Dalam pembelajaran di SD saat ini diterapkan pendekatan saintifik untuk 

mengaktifkan siswa melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/eksperimen, menalar/mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Jadi, 

dalam pembelajaran siswalah yang harus aktif, bukan gurunya. Guru hanya berperan 

sebagai fasilitator untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, sedangkan 

pusat/subyek utama dalam pembelajaran adalah siswa. 

Kegiatan pembelajaran tidak lagi transfer pengetahuan dari guru ke siswa, 

melainkan siswa harus aktif mencari, menemukan, dan mengkonstruk pengetahuannya 

sendiri dari pengalaman-pengalaman dan lingkungan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Piaget (dalam Sanjaya, 2011: 123) yang mengatakan bahwa pada dasarnya 
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setiap individu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk mengkonstruk 

pengetahuannya sendiri. Pengetahuan yang demikian akan menjadi pengetahuan yang 

bermakna bagi siswa dan akan selalu diingat, sedangkan pengetahuan yang hanya 

diperoleh melalui proses pemberitahuan tidak akan menjadi pengetahuan yang 

bermakna dan mudah dilupakan. 

Berdasarkan uraian di atas, baik pendekatan kontekstual maupun saintifik, kedua 

pendekatan tersebut memosisikan siswa sebagai subyek utama dalam pembelajaran 

sehingga pengetahuan dikonstruk sendiri oleh siswa, bukan ditransfer oleh guru. Oleh 

sebab itu, kombinasi kedua pendekatan tersebut diyakini akan berdampak positif jika 

diterapkan dalam pembelajaran di SD. Siswa tidak hanya belajar melalui serangkaian 

kegiatan ilmiah, tetapi juga siswa dapat mengaitkan apa yang dipelajarinya dengan 

kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitarnya. 

PEMBAHASAN 

Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran 

Berns & Erickson (2001) menyatakan bahwa “contextual teaching and learning is 

a conception of teaching and learning that helps teachers relate subject matter content 

to real world situations; and motivates students to make connections between 

knowledge and its applications to their lives as family members, citizens, and workers 

and engage in the hard work that learning requires.” Artinya, pembelajaran kontekstual 

adalah konsepsi belajar mengajar yang membantu guru menghubungkan isi mata 

pelajaran dengan situasi dunia nyata; dan memotivasi siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan dan aplikasinya untuk kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga 

negara, dan pekerja dan terlibat dalam kerja keras yang membutuhkan belajar. 

Pembelajaran kontekstual menurut Blanchard, Berns, dan Erickson (dalam 

Komalasari, 2009) adalah konsep belajar mengajar yang membantu guru mengaitkan 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa untuk membuat 

hubungan antara pengetahuan yang ada dan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga, masyarakat dan bangsa. Sementara itu, Johnson (2002: 24) 

menyatakan “contextual teaching and learning enables students to connect the content 

of academic subjects with the immediate context of their daily lives to discover 

meaning.” Artinya, pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa untuk 

menghubungkan isi pelajaran/materi dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk 

menemukan makna. 

Nurhadi (2003:4) menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu 

konsep belajar dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan 

mendorong siswa  dalam kehidupan mereka sebagai anggota kelurga dan masyarakat. 

Pendekatan pembelajaran kontekstual menurut Komalasari (2014:7) adalah pendekatan 

pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata 

siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun warga 

negara, dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupannya. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan materi yang 

dipelajari siswa dengan situasi nyata yang dialaminya agar bermakna. Tugas guru dalam 

kelas kontekstual menurut Majid (2014) ialah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang 

bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi siswa. Siswa didorong untuk 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

241 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Pendekatan kontekstual memiliki karakteristik yang membedakannya dengan 

pendekatan pembelajaran lainnya. Menurut Johnson (2002: 24) ada delapan komponen 

utama pembelajaran kontekstual. Pertama, making meaningful connections (membuat 

hubungan penuh makna). Siswa membuat hubungan-hubungan yang bermakna sebagai 

sebagai anggota masyarakat. Hubungan tersebut meliputi apa yang dipelajarinya di 

sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata. Hubungan/hasil yang 

bermakna akan memberi alasan siswa untuk terus belajar. Ke dua, doing significant 

work (melakukan pekerjaan penting). Siswa mampu melakukan pekerjaan atau tugas 

yang sesuai dan signifikan. Dikatakan signifikan karena pekerjaan yang dilakukan 

memiliki tujuan, ada hubungannya dengan orang lain, terdapat proses penentuan 

pilihan, dan ada produknya/hasilnya yang sifatnya nyata. 

Ke tiga, self-regulated learning (belajar mengatur sendiri). Siswa dibebaskan 

untuk mengatur dirinya sendiri dalam menggunakan gaya belajar, mengeksplorasi 

ketertarikan masing-masing dan mengembangkan bakat mereka. Siswa juga dapat 

mengatur dirinya untuk dapat bekerja sendiri maupun bekerja dalam kelompok, serta 

dapat belajar sambil berbuat. Ke empat, collaborating (kerja sama). Siswa dapat 

bekerjasama atau berkolaborasi. Kegiatan yang dilakukan yaitu guru melibatkan siswa 

dalam kelompok-kelompok dan membantu siswa bekerja secara efektif dalam 

kelompok. Guru juga dapat membantu siswa memahami pentingnya kerjasama antar 

anggota dan juga perlunya komunikasi yang baik dalam kelompok. 

Ke lima, critical and creative thinking (berpikir kritis dan kreatif). Siswa dapat 

menggunakan kemampuan berpikirnya dengan kritis dan kreatif. Berpikir kritis 

merupakan proses yang jelas dan terorganisir yang yang digunakan dalam kegiatan 

mental seperti penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, membujuk, menganalisa 

asumsi, dan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis. Pemikiran kreatif adalah 

kegiatan mental yang memupuk ide-ide asli dan pemahaman-pemahaman baru. Ke 

enam, nurturing the individual (memelihara individu). Memelihara individu maksudnya 

adalah membantu tumbuh kembang individu dengan menjaga atau mempertahankan 

kemajuan individu/siswa tersebut. Hal ini meliputi penyelenggaraan pembelajaran yang 

dapat memotivasi, mendukung, menyemangati, dan memunculkan gairah/motivasi 

belajar siswa. 

Ke tujuh, reaching high standards (mencapai standar yang tinggi). Siswa 

mengenal dan mencapai standar yang tinggi. Dalam belajar, diperlukan identifikasi 

tujuan yang jelas dan berstandar tinggi. Standar tinggi yang dimaksud yaitu siswa 

mampu mandiri, produktif dan cepat merespon atau mengikuti perkembangan teknologi 

dan jaman. Terakhir, using authentic assessment (penggunaan penilaian sebenarnya) 

Siswa dituntut untuk unggul dan berkompeten di era teknologi. Oleh sebab itu, 

pelaksanaan penilaian autentik ini berpusat pada tujuan, melibatkan keterampilan 

tangan, penerapan, dan kerja sama serta pemikiran tingkat tinggi yang berulang-ulang. 

Tujuan penilaian tersebut agar para siswa dapat menunjukkan penguasaan keterampilan 

yang sesungguhnya dan kedalaman berpikir. 

Ditjen dikdasmen (2003: 10-19) menyebutkan bahwa ada tujuh komponen utama 

pendekatan pembelajaran kontekstual, yaitu: (1) Constructivism (Konstruktivisme); (2) 

Inquiry (Menemukan); (3) Questioning (Bertanya); (4) Learning community 

(Masyarakat belajar); (5) Modelling (Pemodelan); (6) Reflection (Refleksi); dan (7) 

Authentic assessment (Penilaian autentik). 

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir pendekatan kontekstual. 

Pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa secara bertahap dan memberinya makna 
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melalui pengalaman nyata. Dalam pembelajaran siswa terlibat secara aktif dan menjadi 

pusat kegiatan. Oleh sebab itu,  siswa tidak lagi “menerima” pengetahuan, melainkan 

“mengkonstruksi” pengetahuan. Pengetahuan dan keterampilan diperoleh siswa dari 

hasil menemukan sendiri, bukan hasil mengingat seperangkat fakta. Oleh sebab itu  guru 

harus mampu merancang pembelajaran yang merujuk pada kegiatan menemukan.Untuk 

dapat menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan tersebut, siswa dapat melalui 

siklus: (1) observasi (observation); (2) bertanya (questioning); (3) mengajukan dugaan 

(hiphotesis); (4) pengumpulan data (data gathering); dan (5) penyimpulan (conclusion). 

Selain kontstruktivisme dan inkuiri, komponen lain dalam pembelajaran 

kontekstual adalah bertanya. Bertanya merupakan awal mula seseorang mendapatkan 

pengetahuan. Bagi guru, bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan 

untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berfikir siswa. Bagi siswa, 

bertanya meliputi kegiatan menggali informasi dam mengarahkan perhatian pada aspek 

yang belum diketahuinya. Pada pembelajaran kontekstual, hasil pembelajaran diperoleh 

melalui kerjasama dengan orang lain. Sharing  antar teman, antar kelompok dan antara 

yang tahu ke yang belum tahu, akan sangat mendukung keberhasilan pembelajaran 

kontekstual. Oleh sebab itu, sebaiknya guru melaksanakan pembelaaran dalam 

kelompok-kelompok belajar. 

Kegiatan pembelajaran juga dilakukan dengan menampilkan model. Model 

tersebut dapat dilihat, dirasa, bahkan ditiru oleh siswa. Guru dapat menjadi model bagi 

siswa, misalnya dengan memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Meski demikian, 

dalam praktiknya guru bukan merupakan satu-satunya model. Guru dapat menunjuk 

siswa yang dianggap mampu untuk memberi contoh kepada teman-temannya, atau 

bahkan mendatangkan para pakar dari luar ke dalam kelas. 

Dalam pembelajaran kontekstual, refleksi juga penting dilakukan. Refleksi 

merupakan kegiatan berfikir tentang hal-hal yang telah dipelajari atau dilakukan 

sebelumnya. Siswa memberikan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan 

yang baru diterima. Kegiatan refleksi dilakukan setiap akhir pembelajaran dan bertujuan 

untuk melihat sejauh mana siswa mengendapkan pengetahuan yang dibangun 

sebelumnya. 

Hasil belajar siswa dinilai secara atutentik. Artinya, penilaian yang sebenarnya 

tidak hanya menilai hasil semata, melainkan juga menilai prosesnya. Kegiatan ini 

meliputi berbagai proses pengumpulan data yang bisa memberikan gambaran 

perkembangan belajar siswa. Penilaian dapat dilakukan melalui penilaian tertulis (pencil 

and paper test) dan penilaian berdasarkan perbuatan (performance based assesment), 

penugasan (project), produk (product), atau portofolio (portofolio). 

Banyak penelitian yang dilakukan terkait implementasi pendekatan kontekstual 

dalam pembelajaran. Penelitian yang dilakukan Suryanti, Widodo, & Rokhim (2006) 

menggunakan pembelajaran kontekstual sebagai upaya mengatasi kesulitan siswa kelas 

V SD dalam memahami materi panas. Hambatan yang ditemui selama penerapan 

pembelajaran kontekstual di kelas adalah guru itu sendiri, yang belum menguasai 

sejumlah keterampilan dasar mengajar dan keterampilan dasar pengelolaan 

pembelajaran (terutama dalam setting kelompok kooperatif). 

Pendekatan kontekstual juga dapat diimplementasikan pada pembelajaran tematik. 

Hasil penelitian Kadis, Hartono, & Sopyan (2012) menyebutkan bahwa implementasi 

pembelajaran model tematik kontekstual menghasilkan pembelajaran yang membuat 

siswa kreatif dan aktif dalam memanfaatkan sumber belajar dari lingkungan. Aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran tematik 
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kontekstual semakin tinggi. Semakin tinggi aktivitas siswa dalam model pembelajaran 

tematik kontekstual ini, semakin tinggi pula kepekaan siswa terhadap lingkungan yang 

dihasilkan dari proses pembelajaran. Implementasi pendekatan kontekstual pada 

pembelajaran tematik juga dilakukan oleh Hardiyanto, Ambarita, & Hamdan (2014). 

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual dalam 

pembelajaran tematik dengan tema “Indahnya Negeriku” subtema “Keindahan Alam 

Negeriku” dan “Indahnya Peningggalan Sejarah”, dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa kelas IVA SD Negeri 05 Metro Timur Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran 

Kemendikbud (2013: 1.3) menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik adalah pembelajaran yang mendorong siswa melakukan keterampilan-

keterampilan ilmiah yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/mencoba, mengolah informasi/menalar, dan mengomunikasikan. Kondisi 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik ini diharapkan dapat 

mendorong siswa dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi, dan 

bukan hanya diberi tahu sehingga siswa dapat memperoleh  pengalaman bermakna dari 

proses belajar yang diterimanya. 

Sudarwan (dalam Kemendikbud, 2013) menjelaskan bahwa pendekatan saintifik 

menonjolkan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan 

tentang kebenaran. Oleh sebab itu, pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu 

nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Pembelajaran disebut ilmiah jika 

memenuhi kriteria berikut ini: (1) Materi pembelajaran dapat dipertanggung jawabkan 

dan dijelaskan dengan logika, bukan  sebatas kira-kira atau khayalan semata; (2) 

Interaksi antara guru dan siswa terbebas dari pemikiran yang menyimpang dari alur 

berpikir logis, sehingga siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan 

pola berpikir yang rasional dan objektif; (3) Mendorong siswa berpikir secara kritis, 

analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah dan 

mengaplikasikan materi pembelajaran; (4) Mendorong siswa untuk mampu berpikir 

hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan hubungan satu sama lain dari materi 

pembelajaran; (5) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, serta 

disajikan dengan menarik. 

Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran yang 

dijelaskan Kemendikbud (2013: 1.4-1.5) sebagai berikut. (1) Pembelajaran berpusat 

pada siswa, (2) pembelajaran membentuk students‟ self concept, (3) pembelajaran 

terhindar dari verbalisme, (4) pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip, (5) pembelajaran 

mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa, (6) pembelajaran 

meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru, (7) memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi, (8) adanya 

proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam 

struktur kognitifnya.” Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

pendekatan saintifik, siswa merupakan pusat pembelajaran yang diharapkan 

kemampuan berpikir dan motivasinya meningkat dalam pembelajaran. Siswa juga diberi 

kesempatan untuk melatih kemampuan berkomunikasi agar terhindar dari bahaya 

verbalisme. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik meliputi kegiatan mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Mengamati/observasi artinya 

siswa melibatkan panca indera yang dimilikinya untuk  menemukan fakta bahwa ada 
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hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi yang diberikan oleh guru. 

Kegiatan mengamati dapat berupa melihat, menyimak, mendengar, maupun membaca. 

Menanya artinya siswa dapat menanyakan hal yang tidak dipahaminya dari hal yang 

diamati atau mengajukan pertanyaan  untuk mendapatkan informasi tambahan tentang 

obyek pengamatannya. Dengan terlatih dalam bertanya, rasa ingin tahu siswa semakin 

besar.  

Kegiatan mengumpulkan informasi/mencoba yaitu siswa menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Pada kegiatan 

mengolah informasi/menalar, siswa memproses dan mengolah informasi yang telah 

terkumpul untuk menemukan pola atau keterkaitan antar informasi tersebut, lalu 

membuat kesimpulan. Sementara itu, pada kegiatan mengomunikasikan, guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari (hasil 

pengamatan yang kemudian diolah) baik secara lisan maupun tertulis. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan pendekatan saintifik dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian Farida, Rustini, & 

Sundari (2015) diketahui bahwa pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran IPS di kelas IV SD. Pratiwi, Gading, & 

Suartama (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi kadar kesaintifikan siswa, semakin 

tinggi juga hasil belajar siswa. Penelitian tentang penerapan pendekatan saintifik juga 

dilakukan oleh Wartini, Lasmawan, dan Marhaeni (2014) dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik mampu 

meningkatkan sikap sosial dan hasil belajar PKn siswa kelas VI SD. 

Implementasi Pembelajaran Kontekstual dengan Menerapkan Komponen-

Komponen Pendekatan Saintifik 

Uraian sebelumnya tentang pendekatan kontekstual dan saintifik menunjukkan 

bahwa keduanya memiliki dampak positif dalam pembelajaran. Siswa dipandang 

sebagai subyek belajar yang aktif dan difasilitasi untuk dapat mengkonstruk 

pengetahuannya sendiri. Posisi guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran melainkan 

hanya sebagai fasilitator siswa dalam belajar dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Oleh sebab itu, kombinasi keduanya jika diterapkan dalam pembelajaran diduga dapat 

membuat kualitas pembelajaran semakin baik. 

Pembelajaran yang kontekstual sekaligus saintifik dapat diartikan sebagai proses 

yang membantu siswa berpikir secara ilmiah dan mengaitkan apa yang dipelajarinya 

dengan konteks kehidupan nyata agar bermakna. Berdasarkan komponen-komponen 

pendekatan kontekstual dan saintifik, jika keduanya digabungkan, maka dapat ditarik 

garis besar berupa komponen berikut ini: (1) Constructivism (Konstruktivisme); (2) 

Inquiry (Menemukan); (3) Collaborating (Kerja sama); (4) Modelling (Pemodelan); (5) 

Reflection (Refleksi); dan (6) Authentic assessment (Penilaian autentik). 

Konstruktivisme yang dimaksud yaitu siswa membangun sendiri oleh siswa 

melalui bantuan guru, bukan semata-mata ditransfer oleh guru lalu dihafalkan oleh 

siswa. Pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit dari lingkungan terdekat/konteks 

yang sempit lalu diperluas. Inkuiri yaitu siswa menemukan esensi pembelajaran bukan 

dari hasil mengingat sejumlah fakta, melainkan menemukan sendiri melalui kegiatan 

mengamati (dapat berupa melihat, menyimak, membaca, mendengar), menanya, 

mengumpulkan informasi, menalar (menemukan pola lalu menyimpulkannya), dan 

mengomunikasikannya. 

Selanjutnya, siswa dibentuk kelompok belajar untuk dapat memecahkan masalah 

dan tugas bersama-sama, saling bertukar pikiran dan berdiskusi, dan saling 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

245 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

menghormati antar teman. Melalui kerja sama, siswa dapat saling berbagi. Siswa yang 

lebih paham dapat mengajari temannya yang kurang paham sehingga interaksi tidak 

hanya terjadi antara guru-siswa, tetapi juga antar sesama siswa. Dalam pembelajaran 

juga disajikan model/contoh yang dapat ditiru. Model tidak harus selalu guru. Selain 

guru, model juga dapat dirancang untuk melibatkan siswa atau pakar/ahli yang 

didatangkan ke kelas. 

Kegiatan refleksi juga selalu dilakukan dalam pembelajaran untuk mengetahui 

pembelajaran yang telah berlangsung di hari tersebut, apa saja kekurangan dan 

kelebihannya, serta perenungan tentang hal baik yang telah dan dapat dipelajari. Untuk 

mengukur kemajuan belajar siswa dinilai dari proses dan hasilnya serta dilakukan 

dengan berbagai cara. 

Penjelasan di atas bukan merupakan sintaks pembelajaran sehingga dalam 

pelaksanaannya tidak harus selalu berurutan secara prosedural. Pada dasarnya 

komponen di atas hampir mirip dengan komponen pembelajaran kontekstual yang 

disampaikan oleh Ditjen Dikdasmen (2003), tetapi terdapat modifikasi pada beberapa 

bagian. Pada bagian inquiry terdapat perubahan, yaitu yang mulanya terdiri dari 

kegiatan observasi, bertanya, mengajukan dugaan, mengumpulkan data dan 

penyimpulan, kini dimodifikasi menjadi kegiatan 5M (mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/mencoba, menalar, mengomunikasikan) sesuai dengan 

pendekatan saintifik. Kegiatan penyimpulan sudah termasuk dalam rangkaian kegiatan 

menalar. Modifikasi juga terjadi dengan menghilangkan komponen bertanya karena 

telah termasuk dalam inquiry. Selain itu, komponen learning community diubah menjadi 

collaborating atau kerja sama. 

Pembelajaran kontekstual di SD dapat berlangsung dengan menerapkan 

komponen pembelajaran saintifik. Sebagai contoh, pembelajaran kelas IV SD semester 

2 tema 8 subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku. Pembelajaran dimulai dengan 

berdoa, mengecek kehadiran siswa, serta mengondisikan kelas. Lalu, guru dapat 

menyampaikan apersepsi dengan menunjukkan gambar dua buah tugu, yaitu tugu alun-

alun Sidoarjo dan tugu pahlawan Surabaya. Siswa mengamati dan mengomunikasikan 

pendapatnya tentang perbedaan nama, tempat, dan bentuk kedua tugu tersebut. Dari 

jawaban siswa, guru menyatakan bahwa setiap daerah mempunyai ciri khas yang 

berbeda dan itulah yang akan dipelajari siswa hari ini. Guru dapat melanjutkan dengan 

menyebutkan tujuan pembelajaran apa saja yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. 

Guru dapat menunjukkan kepada siswa batik khas Sidoarjo di depan kelas. Siswa 

diminta mengamati, lalu guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait batik 

tersebut. Kegiatan menanya dapat dari guru ke siswa maupun dari siswa ke guru. 

Setelah mengamati, siswa menalar dan mengomunikasikan pendapatnya untuk 

menjawab pertanyaan guru. Guru memberi respon terhadap setiap jawaban siswa . 

Siswa kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok belajar secara heterogen 

agar terjadi kerja sama. Selanjutnya, guru memberi contoh cara mengerjakan tugas 

(pemodelan). 

Tugas yang diberikan dapat berupa menyebutkan dan menganalisis keunikan-

keunikan Sidoarjo sesuai dengan gambar yang ada, memasangkan lambang daerah dan 

maknanya setelah membaca teks yang disajikan, dan melengkapi tabel dengan 

menyebutkan keunikan-keunikan daerah lain di Jawa Timur yang telah tertera namanya. 

Dari konteks Sidoarjo, lalu Jawa Timur, siswa dapat diarahkan ke skala yang lebih luas, 

yaitu keunikan daerah di Indonesia. Siswa disajikan gambar keunikan suatu daerah 

beserta keterangan yang telah diacak, lalu diminta untuk memasangkannya dengan 
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benar. Siswa juga dapat diberi tugas untuk menuliskan pendapatnya tentang keunikan 

dan kebudayaan yang beragam di Indonesia serta bagaimana cara mereka 

menyikapinya. 

Keunikan suatu daerah akan menarik wisatawan untuk datang sehingga tempat 

yang kotor menjadi tidak menarik. Hal ini dapat dihubungkan dengan tugas siswa 

menganalisis penyebab penumpukan sampah, cara menanggulangi sampah, serta 

pentingnya menjaga kelestarian alam. Materi yang dipelajari siswa dihubungkan dengan 

pengalaman nyata yang dekat dengan siswa agar siswa dapat membangun sendiri 

pengetahuannya (konstruktivisme).  

Masing-masing kelompok mengerjakan tugas bersama-sama dengan berdiskusi 

dan bertukar pikiran satu sama lain. Antar teman saling membantu dan bekerja sama. 

Siswa mengumpulkan informasi baik dari pengetahuan mereka sebelumnya maupun 

dari berbagai sumber belajar seperti buku, LKS, dan lain-lain. Informasi yang telah 

terkumpul didiskusikan bersama untuk mendapat kesimpulan. Setelah itu, 

siswa/perwakilan kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya dengan bimbingan guru. Siswa/kelompok lain memberikan 

tanggapan/pertanyaan kepada kelompok yang maju. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami. Guru dapat memberikan 

penghargaan atau reward kepada siswa untuk menambah motivasi siswa. 

Kegiatan selanjutnya yaitu siswa dapat diminta untuk mengerjakan soal 

evaluasi/uji kompetensi. Selanjutnya, siswa dapat mengisi lembar jurnal belajar harian 

siswa atau menyampaikannya secara langsung kepada guru tentang perasaannya selama 

mengikuti pembelajaran, apa saja kemudahan dan kesulitan yang dia rasakan, serta hal 

baik apa yang dapat dipelajarinya. Refleksi tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi 

guru juga dapat melakukan refleksi kegiatan mengajarnya pada hari tersebut. Guru 

dapat memberi tindak lanjut berupa PR atau meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya di rumah sebagai bahan pelajaran esok hari. Pembelajaran dapat diakhiri 

dengan pesan yang baik dari guru kemudian salam penutup. 

Dalam contoh penerapan tersebut, pembelajaran telah memuat pendekatan 

kontekstual sekaligus saintifik dengan komponen seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Nilai karakter atau sikap yang dapat dimunculkan dalam pembelajaran 

tersebut adalah tanggung jawab, cinta lingkungan, peduli, menghargai sesama, dan 

disiplin. Implementasi pembelajaran kontekstual sekaligus saintifik dapat dilakukan 

pada kelas dan tema lainnya sesuai dengan kreativitas guru. Guru dapat 

mengembangkan sendiri sesuai dengan keadaan siswa dan lingkungan sekitar siswa. 

PENUTUP 

Pembelajaran yang kontekstual sekaligus saintifik dapat diartikan sebagai proses 

yang membantu siswa berpikir secara ilmiah dan mengaitkan apa yang dipelajarinya 

dengan konteks kehidupan nyata agar bermakna. Komponen-komponennya meliputi 

konstruktivisme, menemukan, kerja sama, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. 

Komponen menemukan/inkuiri meliputi kegiatan 5M yaitu kegiatan mengamati (dapat 

berupa melihat, menyimak, membaca, mendengar), menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar (menemukan pola lalu menyimpulkannya), dan 

mengomunikasikannya. Komponen-komponen tersebut bukan merupakan sintaks 

pembelajaran sehingga dalam pelaksanaannya tidak harus dilaksanakan secara 

berurutan. 
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Kelebihan pembelajaran ini yaitu: (1) siswa diposisikan sebagai pusat 

pembelajaran, (2) mendorong motivasi siswa dan guru dalam pembelajaran, (3) dapat 

membiasakan siswa dalam berpikir kritis, logis, dan ilmiah, (4) mengurangi verbalisme 

dan dominasi guru, (5) pembelajaran bermakna karena dikaitkan dengan konteks 

kehidupan nyata. Sementara itu, kekurangan dari pembelajaran ini yaitu menuntut 

kreativitas guru yang tinggi dan perlunya manajemen waktu yang baik. Dalam 

menerapkan pembelajaran ini, disarankan guru dapat mengatur alokasi waktu dengan 

baik sehingga kegiatan pembelajaran dapat terselesaikan tepat waktu. Pembelajaran ini 

dapat dilakukan baik pada pembelajaran tematik atau tidak tematik. Dalam 

pelaksanaannya, diperlukan kreativitas guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan 

kondisi siswa dan lingkungan sekitar siswa. 
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Abstrak 
Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru menyampaikan suatu 

materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Seorang guru 

seharusnya dapat menguasai dan mengelola kelas dengan baik, agar suasana 

pembelajaran di kelas menyenangkan. Untuk mendukung hal tersebut, guru 

seyogyanya menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didiknya. Dalam tulisan ini dibahas tentang metode penemuan terbimbing 

yang memungkinkan siswa untuk menemukan konsep matematika secara mandiri 

dan disesuaikan dengan karakteristik siswa SD. Agar penerapan metode penemuan 

terbimbing dapat berjalan dengan baik, diperlukan scaffolding baik dari guru 

maupun teman sebaya yang lebih kompeten. 

Kata kunci: penemuan terbimbing, scaffolding, pembelajaran matematika SD 

Matematika merupakan suatu ilmu yang memiliki peranan sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan Purwatiningsi (2013:53) yang menyatakan 

bahwa matematika merupakan pengetahuan universal yang sesuai dengan 

perkembangan teknologi modern, sehingga sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Oleh karenanya, matematika perlu dibelajarkan sejak dini kepada siswa sebagai bekal 

agar siswa mampu berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, cermat dan 

konsisten serta mampu bekerja sama (Depdiknas, 2006:9). Menurut Chairani (2015:39) 

dalam belajar matematika, siswa dengan berbekal kemampuan yang dimiliki 

sebelumnya menentukan bagaimana ia belajar, bagaimana ia mengolah pengetahuan 

sebelumnya, dan  bagaimana ia berpikir untuk memperoleh cara yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah sehingga siswa dapat mencapai tujuan belajar. Tak jarang 

dalam pelaksanaannya, siswa mengalami kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran. 

Faktanya selama ini, matematika masih saja dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit 

bagi siswa. Hal ini dikarenakan masih banyaknya siswa yang belum menguasai konsep-

konsep matematika itu sendiri.  

Seiring dengan perkembangan jaman, pendekatan konstruktivis mengubah 

paradigma lama pendidikan di Indonesia yang awalnya berpusat pada guru menjadi 

berpusat pada siswa. Siswa diarahkan guru untuk membangun pengetahuan yang sedang 

dipelajari melalui pengetahuan dan  pengalaman belajar yang telah dimiliki siswa 

sebelumnya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Von Glasersfeld (dalam 

Sa’dijah, 2016:12-13) bahwa siswa membangun pengetahuan secara aktif dalam 

pikirannya sendiri setelah berinteraksi dengan lingkungannya. Artinya, kemampuan 

kognitif siswa dipengaruhi juga oleh lingkungan sosialnya. Siswa akan lebih mudah 

mengembangkan kemampuannya apabila memperoleh dukungan dari lingkungan di 

sekitarnya, seperti guru, orang tua maupun teman sebaya (Vygotsky dalam Slavin, 

1997: 46). 

Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu pembelajaran adalah 

performance guru di dalam kelas. Bagaimana seorang guru dapat menguasai keadaan 

kelas sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan diperlukan metode 
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pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Menurut Sutikno 

(2009: 88) metode pembelajaran merupakan cara-cara yang digunakan guru dalam 

menyampaikan suatu materi pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Mengajar  

secara  efektif  sangat  bergantung  pada pemilihan dan penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, siswa 

memiliki motivasi belajar baik yang akhirnya berdampak positif pada hasil belajar 

matematika. 

PEMBAHASAN  

Pembelajaran Matematika SD 

Pembelajaran merupakan proses yang dilakukan guru untuk membelajarkan 

siswa. Menurut Muhsetyo (2007:1.26) pembelajaran matematika adalah proses 

pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang 

terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika 

yang dipelajari. Pembelajaran matematika di SD bertujuan untuk mempersiapkan siswa 

agar sanggup menghadapi perubahan-perubahan di dalam kehidupan dan dunia yang 

sedang berkembang.  Sedangkan menurut Prihandoko (2006:21) tujuan pembelajaran 

matematika adalah melatih dan menumbuhkan cara berfikir sistematis, logis, kritis, 

kreatif, dan konsisten, serta mengembangkan sikap gigih dan percaya diri dalam 

menyelesaikan masalah. Dalam pelaksanaannya di sekolah dasar, perkembangan 

kognitif siswa cenderung masih operasional konkrit sedangkan pembelajaran 

matematika merupakan ilmu abstrak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Von 

Glaserfeld (dalam Sa’dijah, 2016:13) bahwa objek matematika sebenarnya adalah 

abstrak, yaitu benda pikiran. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu penggunaan strategi 

serta metode yang relevan untuk membelajarkan matematika, agar materi yang 

dipelajari siswa mudah dipahami. Seorang guru seyogyanya berusaha agar matematika 

dapat dipahami oleh siswa sesuai dengan perkembangan kognitifnya. 

Pembelajaran matematika di SD saat ini menerapkan pendekatan konstruktivis. 

Menurut Sa’dijah (2008:740) prinsip utama pendekatan konstruktivis adalah 

pengetahuan dibangun siswa secara aktif. Hudojo (dalam Sa’dijah, 2016:13) 

mengemukakan bahwa ―pembelajaran matematika menurut pandangan konstruktivis 

adalah membantu siswa untuk membangun konsep/prinsip itu terbangun kembali, 

transformasi informasi yang diperoleh menjadi konsep/prinsip baru‖. Tujuan 

pembelajaran matematika menurut pandangan konstruktivis adalah membangun 

pemahaman. Hal ini sejalan dengan pendapat Sa’dijah (2016:13) yang menyatakan 

―proses membangun pemahaman lebih penting dari hasil belajar sebab pemahaman akan 

bermakna pada materi yang dipelajari‖. Ciri-ciri pembelajaran matematika secara 

konstruktivis menurut Hudojo (1998:61) yaitu siswa terlibat secara aktif, siswa belajar 

secara bermakna serta belajar tentang bagaimana belajar itu sendiri.  

Dalam tulisan ini dibahas mengenai pembelajaran geometri di Sekolah Dasar. 

Travers (dalam Roskawati, 2015:65) menyatakan bahwa ―Geometry is the study of the 

relationships among points, lines, angles, surfaces, and solids‖. Hal ini menunjukkan 

bahwa geometri adalah ilmu yang menghubungkan tentang titik, garis, sudut, bidang 

dan bangun-bangun ruang. Ada dua macam geometri yang dibahas di pembelajaran 

matematika SD yaitu bangun datar dan bangun ruang. Dalam artikel ini akan dibahas 

pembelajaran geometri tentang bangun ruang, khususnya kubus dan balok.  

Menurut Piaget, siswa SD masih dalam tahap operasional konkret, sementara 

materi bangun ruang bersifat abstrak. Karenanya, diperlukan strategi dan metode belajar  

yang mengatakan bahwa pemahaman suatu konsep dibangun sendiri oleh siswa. Sejalan 
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dengan apa yang disampaikan Heruman (2013:4) bahwa dalam pembelajaran 

matematika siswa sebaiknya membangun pengetahuannya sendiri sedangkan guru 

berperan sebagai fasilitator. Ini berarti bahwa suatu konsep maupun rumus dalam 

bangun ruang sebaiknya ditemukan sendiri oleh siswa dengan bimbingan guru.  Untuk 

itu, pembelajaran dimulai dengan menggunakan benda-benda konkret di sekitar siswa, 

seperti kotak kapur, kardus, dadu kemudian menuju benda semi konkret seperti gambar 

kubus sehingga akhirnya siswa mampu memahami konsep tentang kubus. Hal tersebut 

sejalan dengan teori belajar yang dikemukakan oleh Bruner. 

Teori belajar Bruner (dalam Lestari, 2014:131-132) yang menyatakan bahwa 

untuk membelajarkan matematika dilakukan melalui  tiga tahapan yaitu tahap enaktif, 

tahap ikonik dan tahap simbolik. Pada tahap enaktif, siswa belajar materi kubus dan 

balok melalui benda-benda nyata di sekitar siswa, seperti kardus kapur, kotak kue, 

tempat pensil, dadu, dan sebagainya. Pada tahap ikonik, siswa belajar melalui gambar 

bangun kubus atau balok. Selanjutnya untuk tahap simbolik siswa belajar tentang sifat-

sifat bangun kubus dan balok.  
 

METODE PENEMUAN TERBIMBING 

Penemuan merupakan terjemahan dari discovery. Menurut Karim (2011:23), 

metode penemuan adalah suatu cara yang dilakukan siswa untuk menemukan konsep, 

rumus dan semacamnya dengan bimbingan guru. Hal tersebut sejalan dengan 

pandangan Bruner, belajar dengan penemuan adalah belajar untuk menemukan, dimana 

seorang siswa dihadapkan dengan suatu masalah atau situasi yang tampaknya ganjil 

sehingga siswa dapat mencari jalan pemecahan. Sesuai dengan karakteristiknya bahwa 

siswa SD masih perlu bimbingan, muncullah metode pembelajaran yang kita kenal 

dengan nama metode penemuan terbimbing.  

Menurut Hudojo (2005:95), dengan menerapkan metode penemuan terbimbing 

partisipasi siswa dalam pembelajaran akan terjadi secara optimal. Eggen&Kauchak 

(2012:201) menyatakan bahwa jika siswa secara aktif terlibat di dalam menemukan 

suatu konsep dasar sendiri, maka ia akan memahami konsep lebih baik, ingat lebih lama 

dan mampu menggunakannya ke dalam konteks pembelajaran yang lain. Melalui 

metode penemuan terbimbing siswa akan memperoleh kepuasan dalam belajar ketika 

berhasil menemukan sutu konsep atau rumus matematika secara mandiri. 

Sardiman (2006:145) menyatakan bahwa dalam mengaplikasikan metode 

discovery learning guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk belajar secara aktif, dimana guru harus dapat membimbing dan 

mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Peran  guru mutlak 

dibutuhkan pada kegiatan pembelajaran penemuan, karena karakteristik siswa SD yang 

masih membutuhkan bimbingan guru. Hal ini sejalan dengan pemikiran Markaban 

(2006:11) yang menyatakan penemuan tanpa bimbingan dapat memakan waktu berhari-

hari dalam pelaksanaannya atau bahkan siswa tidak berbuat apa-apa karena tidak tahu 

apa yang harus dikerjakan. Bimbingan yang diberikan guru hanya sebagai petunjuk agar 

siswa bekerja lebih terarah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Efendi 

(2012:4) bahwa dalam metode penemuan terbimbing guru hanya berperan sebagai 

fasilitator yang membimbing siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan 

siswa dalam proses penemuan. Siswa didorong dan diarahkan untuk berpikir sendiri, 

menganalisis sendiri, sehingga dapat menemukan konsep sendiri.  
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Tujuan kegiatan penemuan adalah siswa dapat menguasai konsep, menerapkan 

konsep serta menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi dirinya. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Bell (dalam Hosnan, 2014:284) yang mengemukakan beberapa tujuan 

dari pembelajaran dengan penemuan terbimbing, yaitu melalui penemuan terbimbing: 1) 

siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran, 2) siswa belajar menemukan konsep 

dalam situasi yang konkret maupun abstrak, 3) siswa belajar menggunakan strategi 

tanya jawab untuk memperoleh informasi penting yang dapat digunakan dalam kegiatan 

penemuan, 4) membantu siswa belajar bekerja sama secara efektif, saling berbagi 

informasi dan menghargai pendapat orang lain, 5) apa yang telah dipelajari siswa akan 

lebih bermakna, dan 6) sesuatu yang telah dipelajari dalam penemuan terbimbing lebih 

mudah diaplikasikan dalam situasi belajar yang lain.  

Menurut Markaban (2006:16) beberapa langkah yang perlu ditempuh oleh guru  

dalam pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing adalah sebagai berikut: 1) 

merumuskan masalah yang akan dipelajari siswa dengan data secukupnya dan jelas 

sehingga tidak menyebabkan salah tafsir, 2) siswa menyusun, memproses, 

mengorganisir dan menganalisis data yang diberikan oleh guru, 3) siswa menyusun 

konjektur (prakiraan) dari hasil analisis yang dilakukannya, 4) guru hendaknya 

memeriksa konjektur yang telah disusun oleh siswa untuk meyakinkan kebenaran 

prakiraan siswa, sehingga akan menuju arah yang hendak dicapai, 5) siswa dan guru 

membuat kesimpulan hasil penemuan, dan 6) guru menyediakan soal-soal latihan untuk 

meyakinkan kebenaran hasil penemuan. 

Seperti halnya metode-metode pembelajaran yang lain, metode penemuan 

terbimbing juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode penemuan 

terbimbing menurut Marzano (dalam Hosnan, 2014:288) adalah sebagai berikut: 

membantu meningkatkan kemampuan kognitif  dan ketrampilan siswa, meningkatkan 

kemampuan siswa sebagai problem solver, siswa memahami konsep-konsep 

pembelajaran jauh lebih baik, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif 

sendiri, menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry (mencari-temukan), 

adanya interaksi antar siswa, maupun siswa dengan guru serta materi yang dipelajari 

dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih lama membekas karena siswa 

dilibatkan dalam proses menemukannya. 

Dahar (2011:80), pengetahuan yang diperoleh dengan belajar penemuan 

menunjukkan beberapa kebaikan. Pertama, pengetahuan itu bertahan lama atau lebih 

mudah diingat bila dibandingkan dengan pengetahuan yang dipelajari dengan cara-cara 

lain. Kedua, hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada 

hasil belajar lainnya. Ketiga, secara menyeluruh belajar penemuan meningkatkan 

penalaran siswa dan kemampuan berpikir secara bebas. Sementara itu kekurangan 

metode penemuan terbimbing adalah sebagai berikut (Markaban, 2006:17-18): menyita 

waktu lebih lama, tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan penemuan, tidak 

berlaku untuk semua topik pembelajaran, kemampuan berpikir siswa masih ada yang 

terbatas, dan faktor kebiasaan yang masih menggunakan metode pembelajaran lama. 

Melalui penemuan terbimbing, siswa diarahkan untuk menggunakan pengetahuan 

yang telah dimiliki untuk menemukan konsep baru. Dengan demikian, metode 

penemuan terbimbing memungkinkan siswa memahami apa yang sedang dipelajari 

dengan baik. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terjadi siswa perlu 

mendapat bimbingan dan arahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Karim (2011:29) 

yang menyatakan bahwa dalam proses penemuan konsep siswa mendapat bantuan dari 
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guru atau scaffolding yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa saat mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan suatu tugas.  

Scaffolding 

Istilah scaffolding dalam pembelajaran pertama kali dikemukakan oleh Vygotsky, 

yang selanjutnya dipopulerkan oleh Bruner. Menurut Bruner (dalam Fernandez et 

al,2002) mengemukakan bahwa scaffolding adalah dukungan kognitif  yang diberikan 

oleh guru untuk peserta didik untuk membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas yang 

mereka tidak akan mampu menyelesaikannya sendiri. Hal itu sejalan dengan pemikiran 

Vygotsky (dalam Sa’dijah, 2016:11) yaitu ―Vygotsky menekankan pentingnya interaksi 

sosial dengan orang-orang lain apalagi yang punya pengetahuan lebih baik.‖ Pemberian 

scaffolding akan mendorong siswa mengembangkan inisiatif, motivasi dan kemampuan 

mereka (Kurniasih, 2012:118). Ketika siswa sudah mampu membangun pengetahuan 

dan mengembangkan kemampuan matematika, pemberian scaffolding akan dikurangi 

bahkan dihilangkan sama sekali. Konsep scaffolding berkaitan erat dengan zone 

proximal development (ZPD) yang dikemukakan oleh Vygotsky. 

Menurut Vygotsky, siswa mempunyai dua tingkat perkembangan yaitu tingkat 

perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Ormrod (dalam Sa’dijah 

2016:11) mengemukakan bahwa ZPD merupakan jarak kemampuan yang dimiliki siswa 

dimana siswa tidak dapat menyelesaikan tugas secara mandiri tertapi dengan bantuan 

dan arahan dari orang lain.  Pada saat siswa berada pada potensi aktual, guru berharap 

siswa dapat mencapai kemampuan potensial secara maksimal. Sehingga untuk 

mewujudkannya guru dapat memberikan scaffolding kepada siswa. Hal utama dalam 

penerapan scaffolding terletak pada bimbingan guru. Bimbingan guru diberikan secara 

bertahap, sehingga kemampuan aktualnya mencapai kemampuan potensial. Bantuan 

tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, serta pemberian contoh.  Sejalan 

dengan hal tersebut, Chairani (2015:43) menyarankan agar sebelum memberikan 

scaffolding guru menganalisis kesulitan siswa sehingga bantuan yang diberikan tepat 

dan sesuai. Scaffolding disini tidak hanya diberikan oleh guru, tetapi juga dapat 

diberikan oleh teman sebaya yang lebih kompeten dengan maksud agar siswa mampu 

bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. 

Menurut Roehler dan Cantlon (dalam Bikmaz, 2010) terdapat 5 jenis teknik 

scaffolding dalam pembelajaran, yaitu memodelkan perilaku tertentu (modeling of 

desired behaviours), menyajikan penjelasan (offering explanation), mengundang 

partisipasi siswa (inviting student participation), pemahaman siswa (verifying and 

clarifying student understanding), dan mengajak siswa memberikan kunci/petunjuk 

(inviting students to contribute clues). Kelima teknik ini dapat digunakan secara 

bersama-sama maupun sendiri-sendiri tergantung karakteristik materi yang sedang 

dipelajari.  

Berikut ini contoh pemberian scaffolding untuk pembelajaran geometri /bangun 

ruang di sekolah dasar dengan menggunakan kelima teknik di atas.  

1. Teknik memodelkan perilaku tertentu 

Guru  : Perhatikan bangun persegi yang ibu bawa (gambar 1), bandingkan dengan 

salah satu sisi bangun kubus yang ibu bawa (gambar 2). Kubus merupakan 

bangun datar yang dibatasi oleh 6 sisi yang berukuran sama. Tunjukkan 6 

sisi tersebut, Sebutkan! 

Siswa  : Sisi ABCD, EFGH, ADHE, BCGF, ABFE dan DCGH 

Guru   : Berarti bagaimana ciri-ciri bangun kubus? 

Siswa  : dibatasi 6 sisi yang berbentuk persegi bu. 
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  Gambar 1. Persegi ABCD                  Gambar 2. Kubus ABCD.EFGH 

 

2. Teknik menyajikan penjelasan 

Guru  : Perhatikan gambar kubus berikut ini. 

      Kubus ABCD.EFGH dibatasi 6 sisi  

      yang berbentuk persegi. Luas permukaan kubus 

      adalah seluruh luas sisi kubus. Sehingga  

      Luas permukaan kubus sama dengan 

     6 kali luas bangun persegi. Coba kalian jelaskan 

     dengan kalimatmu sendiri! 

Siswa : sisi kubus ada 6, sehingga luas permukaannya sama dengan luas persegi    

             dikalikan 6. 

Guru  : Ingat kata kuncinya adalah luas permukaan kubus sama dengan luas seluruh   

            sisi kubus. 

 

3. Teknik mengundang partisispasi siswa 

Guru  : Saya punya model kubus transparan dan kubus satuan. Untuk mencari    

             volume kubus, apa yang harus dilakukan? 

Siswa : Mengisi kubus transparan dengan kubus satuan sampai penuh bu. 

Guru  : Lalu bagaimana? 

Siswa : Menghitung jumlah kubus satuan tersebut. 

Guru  : Bagus 

Siswa menghitung jumlah kubus satuan yang ada di dalam kubus transparan. 

 

4. Teknik mengajak siswa memberikan kata kunci/petunjuk 

Guru  : Bagaimana mencari luas permukaan kubus? 

Siswa : Menggambar bangun kubus bu. 

Guru  : Ya, coba silahkan digambar. Selanjutnya apa? 

Siswa : (menggambar) Selanjutnya membuat jaring-jaring kubus. Luas permukaan  

             kubus adalah luas seluruh sisi atau bidang datar permukaan kubus. 

5. Teknik verifikasi dan klarifikasi 

Siswa : Untuk mencari luas permukaan kubus, saya membuat jaring-jaringnya.  

             Selanjutnya luas permukaan kubus adalah jumlah luas sisi kubus atau    

            jumlah seluruh bidang datar yang membentuk permukaan kubus. 

Guru  : Ya benar, luas permukaan kubus adalah jumlah luas sisi kubus atau    

            jumlah seluruh bidang datar yang membentuk permukaan kubus. 

 

Implementasi Penemuan Terbimbing dengan Scaffolding dalam Pembelajaran 

Matematika 

Penerapan metode penemuan terbimbing dalam pembelajaran mendorong siswa 

untuk berpartisipasi aktif, sehingga siswa dapat menemukan suatu konsep atau prinsip 
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sendiri. Akan tetapi, dalam proses penemuan terbimbing siswa diberikan bantuan atau 

scaffolding. Scaffolding tersebut dapat berupa arahan yang diberikan oleh guru, 

sehingga pembelajaran dapat terarah dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Santrock (2007:289) bahwa ragam 

bantuan yang diberikan oleh guru tergantung dari tingkat kesulitan yang dialami siswa, 

misalnya membagi tugas menjadi lebih kecil, mengajak berpikir ulang, membahasakan 

proses berpikir jika tugasnya kompleks, melaksanakan pembelajaran kooperatif, 

memberi petunjuk konkret, melakukan tanya jawab, memberikan kata-kata kunci, atau 

memberikan pemodelan. Anghileri (2006) membagi praktik scaffolding dalam 3 level, 

yaitu environmental provisions yaitu mengkondisikan lingkungan yang mendukung 

kegiatan belajar siswa; explaining, reviewing, restructuring yaitu memberikan 

penjelasan, mereview, dan merestrukturisasi; developing conceptual thinking yaitu 

mengarahkan siswa mengembangkan berpikir konseptual. 

Pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode penemuan 

terbimbing ada beberapa tahap yang yang harus ditempuh oleh guru agar pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibrahim dan Nur (2000:13) 

yang menyatakan tahap-tahap yang harus ditempu guru pada saat melakukan penemuan 

terbimbing, yaitu: 1) mengorientasi siswa pada masalah, 2) mengorganisasi siswa untuk 

belajar, 3) membimbing eksperimen/penyelidikan, 4) mempresentasikan hasil 

penyelidikan, dan 5) mengevaluasi keberhasilan belajar siswa. 

Tahap mengorientasi siswa pada masalah, kegiatan guru adalah memberikan 

rangsangan berupa pemberian pertanyaan, memotivasi siswa serta menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai yaitu menemukan luas permukaan dan volume 

bangun heksahedron. Pemberian apersepsi penting dilakukan guru sebelum memulai 

materi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Heruman (dalam Karim, 2011:30) 

bahwa pemberian apersepsi penting dilakukan oleh guru, karena dalam matematika 

setiap konsep berkaitan dengan konsep yang lain. 

Tahap mengorganisasi siswa belajar, kegiatan guru berupa penjelasan singkat 

tentang materi pokok, kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara 

heterogen. Pembagian kelompok dimaksudkan untuk mempermudah guru memantau 

siswa, serta memberi kesempatan siswa untuk saling bertukar pendapat dengan siswa 

lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sa’dijah (2016:10) bahwa dalam tahap 

operasional konkret, pengaruh lingkungan sosial menjadi sangat penting, siswa dapat 

saling bertukar ide dengan teman, berdiskusi dan mengambil keputusan bersama-sama. 

Tahap eksperimen/penyelidikan, guru membimbing siswa dalam proses 

penyelidikan. Saat proses penemuan, jika siswa menemui kesulitan siswa mendapat 

bantuan seperlunya dari guru maupun teman sebaya yang lebih kompeten. Guru 

memberikan bantuan dengan memanfaatkan alat peraga maupun LKS yang telah 

disiapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Purwatiningsi (2013:60) bahwa dalam 

proses penemuan, siswa yang mengalami kesulitan mendapat bantuan atau scaffolding 

dari guru. Guru dapat menerapkan  lima teknik scaffolding secara bersamaan maupun 

sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan seperti yang telah diuraikan sebelumnya 

(halaman 5-6). 

Tahap mempresentasikan hasil, guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya, kemudian meminta kelompok yang lain memberi 

tanggapan. Sedangkan tahap terakhir yaitu tahap mengevaluasi keberhasilan belajar 

siswa, guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang baru 

saja dipelajari. Sejalan dengan pendapat Purnomo (2011:40) bahwa siswa dibimbing 
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untuk menarik kesimpulan sesuai dengan apa yang telah ditemukannya. Hal ini 

dilakukan untuk menyamakan persepsi siswa sehingga tidak ada siswa yang salah 

konsep. 

PENUTUP  

Pembelajaran matematika di SD bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar 

sanggup menghadapi perubahan-perubahan di dalam kehidupan dan dunia yang sedang 

berkembang. Dalam pelaksanaannya di sekolah dasar, perkembangan kognitif siswa 

cenderung masih konkret sedangkan pembelajaran matematika merupakan ilmu abstrak. 

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu penggunaan strategi serta metode yang relevan 

untuk mengajarkan matematika, agar materi yang disampaikan mudah dipahami oleh 

siswa. Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika adalah metode penemuan terbimbing. Metode penemuan terbimbing 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep baru secara mandiri. 

Namun melihat karakteristik siswa SD yang masih perlu bimbingan, maka perlu 

diberikan scaffolding. Scaffolding yang diberikan dapat dilakukan melalui lima teknik 

yaitu memodelkan perilaku tertentu (modeling of desired behaviours), menyajikan 

penjelasan (offering explanation), mengundang partisipasi siswa (inviting student 

participation), pemahaman siswa (verifying and clarifying student understanding), dan 

mengajak siswa memberikan kunci/petunjuk (inviting students to contribute clues). 

Scaffolding  diberikan oleh guru maupun teman sebaya yang lebih kompeten secara 

bertahap untuk kemudian dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali ketika siswa 

telah mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri. 
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Abstrak 
Motivasi merupakan salah satu hal yang sangat penting yang mana akan menentu 

kan hasil belajar. Tanpa adanya motivasi, proses belajar akan sangat sulit untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Adanya motivasi belajar akan menentukan 

proses pendidikan. Artikel ini menjelaskan tentang pengaruh motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan ex post 

facto. Sampel yang digunakan berjumlah 123 siswa di lima sekolah yang tergabung 

dalam Gugus 2 Kecamatan Ngantang. Data dikumpulkan dengan menggunakan 

angket sebagai instrumen dari variabel motivasi belajar. Hasil dari angket akan 

dihitung menggunakan alat bantu statistic SPSS for windows versi 23. Hasil 

menunjukkan bahwa rata-rata motivasi belajar dan hasil belajar IPS siswa 

diinterpretasikan baik. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi 

belajar terhadap hasil belajar IPS siswa sebesar 61,4%. 

Kata Kunci: Motivasi Belajar, Hasil Belajar, IPS 

Hasil belajar merupakan tolok ukur yang digunakan untuk melihat tercapainya 

tujuan pendidikan. Dengan hasil belajar yang tinggi, maka para siswa mempunyai 

indikasi jika mereka berpengetahuan yang baik. Untuk mendapatkan hasil belajar yang 

baik, sangat dipengaruhi oleh motivasi. Dengan adanya motivasi maka siswa akan lebih 

rajin dan ulet untuk belajar. Seorang guru hendaknya tidak hanya memberikan materi 

saja di kelas, sebaiknya guru juga memberikan dorongan atau motivasi untuk 

mengoptimalkan hasil belajar siswa. 

Lemah atau tidaknya motivasi pada siswa akan berpengaruh terhadap kegiata 

belajarnya. Seperti yang dijelaskan oleh Biggs dan Tefler (dalam Dimyati dan 

Mudjiono, 2006) jika anak tidak mempunyai motivasi maka mutu hasil belajar siswa 

akan rendah.  Nashar (2004:11) juga menyebutkan bahwa motivasi belajar yang dimiliki 

siswa dalam setiap proses belajar sangat berperan untuk meningkatkan hasil belajar 

dalam mata pelajaran tertentu, khususnya mata pelajaran IPS. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan suatu bahan kajian terpadu yang 

merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi yang diorganisasikan dari 

konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, 

dan ekonomi. Djahiri (dalam Yaba, 2006:5) menyatakan bahwa IPS merupakan ilmu 

pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan 

ilmu lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dan 

dijadikan program pengajaran pada tingkat sekolah. 

Pembelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi warga 

negara yang aktif, yakni sebagai warga negara yang mampu mengambil keputusan 

dimulai dari memecahkan masalahnya sendiri, masalah sosial, sampai pada kemampuan 

mempengaruhi kebijakan umum. Pada sekolah dasar, pembelajaran IPS bertujuan untuk 

mengenalkan konsep-konsep dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungannya serta 

memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan logis dalam memecahkan masalah yang 

terjadi di masyarakat. 

mailto:widya.novia21@gmail.com
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Mata pelajaran IPS sangat penting bagi peserta didik tidak hanya untuk 

mendapatkan nilai yang baik, tetapi juga untuk kehidupan peserta didik sebagai warga 

negara yang mampu membangun diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung 

jawab membangun masyarakat saat ini maupun di masa yang akan datang. Untuk 

mendapatkan hasil belajar IPS yang maksimal dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu 

faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik merupakan faktor yang datang 

dari luar diri siswa, diantaranya kurikulum, guru, media pembelajaran, fasilitas, dan 

sumber belajar yang tersedia. Sedangkan faktor intrinsik merupakan faktor yang datang 

dari dalam diri siswa, diantaranya kemampuan, ketekunan, keadaan sosial ekonomi, 

fisik, psikis, dan motivasi (Sudjana, 2013:39). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian ex post 

facto, yaitu mengamati peristiwa yang telah terjadi. Terdapat dua variabel dalam 

penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah motivasi 

belajar (X) dan variabel terikat adalah hasil belajar IPS (Y). Hubungan kedua variabel 

ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut. 

  

 

 

Gambar 1. Hubungan Antar Variabel Penelitian 

Menurut Sarwono (2006:111) mengatakan bahwa populasi adalah seperangkat 

unit analisis yang lengkap dan sedang diteliti. Riduwan (2002:3) mengatakan bahwa 

―populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi 

objek penelitian‖. Jadi populasi adalah suatu wilayah baik seluruh maupun sebagian 

yang menjadi subjek atau objek dalam penelitian dan mempunyai ciri atau karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Penelitian ini mengambil kelas IV, V, dan VI 

yang tergabung dalam Gugus 2 yaitu SDN Kaumrejo 01, SDN Kaumrejo 02, SDN 

Kaumrejo 04, SDN Tulungrejo 01, dan SDN Tulungrejo 02 yang berjumlah 178 siswa. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili populasi yang diambil 

sebagai sumber data. Pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random 

Sampling yaitu pengambilan sampel secara acak. Riduwan (2012:49) menentukan 

ukuran sampel dengan Rumus Slovin. 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

N = Jumlah Populasi 

n = Jumlah Sampel 

e² = Presisi (ditetapkan 5% dengan tingkat kepercayaan 95%) 
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Rumus pada persamaan di atas digunakan untuk menentukan besarnya sampel. 

Jika populasi (N) adalah 178 maka jumlah sampel yang diperoleh adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Berdasarkan penghitungan sampel di atas, dapat diketahui bahwa sampel 

berjumlah 123 siswa. Untuk menentukan sampel secara acak menggunakan kaleng yang 

berisi sejumlah populasi dan dikocok sejumlah sampel. Nomer yang keluar adalah 

sebagai sampel. 

Instrumen pada penelitian ini adalah angket untuk variabel motivasi belajar dan 

dokumentasi nilai ulangan harian siswa yang dirata-rata sebagai instrumen variabel hasil 

belajar. Tujuan penyebaran angket pada variabel motivasi belajar untuk mencari 

informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden. Data yang disebar 

dalam angket diukur dengan Skala Likert terdiri dari 5 interval. Kisi-kisi instrumen 

penelitian variabel belajar terdiri dari dua sub variabel dan enam indikator. Sedangkan 

instrumen penelitian pada hasil belajar IPS mencakup nilai ulangan harian IPS pada 

semester I tahun pelajaran 2014 – 2015. 

Instrumen yang telah dibuat selanjutnya diuji untuk mengetahui keabsahan dari 

instrumen tersebut. Uji yang dilakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji 

validitas dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu angket sedangkan uji 

reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketetapan sebuah instrumen. Berikut rangkuman 

hasil perhitungan dan penentuan valid atau tidak dari instrumen motivasi belajar dengan 

menggunakan bantuan SPSS 23. 

Tabel 1. Ringkasan Uji Validitas Instrumen 

No Instrumen 
nilai Sig 

terbesar 

Ho Terima/ 

Tolak 
Keputusan Sumber 

1 Pola asuh otoriter 0,000 Tolak Valid  

2 Motivasi 0,000 Tolak  Valid  

Catatan: 

Ho = tidak ada hubungan tiap pernyataan dengan skor total 

H1 = ada hubungan tiap pernyataan dengan skor total 

α    = 0,05 

Jika Sig > α, maka Ho diterima = Tidak Valid 

Jika Sig < α, maka Ho ditolak = Valid 

 

Berdasarkan hasil uji validitas ternyata seluruh instrumen mempunyai nilai Sig 

lebih kecil dari nilai α, sehingga Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara tiap 

pernyataan instrumen dengan skor total instrumen (variabel total) atau dengan kata lain 

valid. Hal ini menunjukkan bahwa angket layak sebagai alat ukur sehingga kesimpulan 

penelitian yang dihasilkan nanti akan bermakna. 

Dibulatkan menjadi 123 
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Reliabel atau tidaknya angket pada variabel motivasi ini diukur dengan 

Cronbach‟s Coefficient Alpha. Angket dapat dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha 

lebih besar dari 0,6. Penghitungan nila cronbach alpha dibantu dengan menggunakan 

SPSS for windows versi 23. Berikut ringkasan hasil perhitungan uji reliabilitas 

instrumen. 
Tabel 2. Ringkasan Uji Reliabilitas Instrumen 

No Instrumen 

Hasil 

Perhitungan 

Cronbach Alpha 

Batas Nilai 

Cronbach 

Alpha 

Keputusan 
Sumber 

Data 

1. Motivasi Belajar 0,735 0,6 Reliabel Angket 

 

Hasil uji realibilitas menyatakan bahwa instrumen motivasi belajar dapat 

dikatakan reliabel, karena nilai cronbach alpha 0,735 lebih besar dari batas nilai 

cronbach alpha yaitu 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa angket motivasi belajar dapat 

digunakan untuk mengukur secara berulang kali dengan waktu yang berbeda, sehingga 

akan didapatkan data yang konsisten dan kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan. 

Data dikumpulkan mulai dari bulan Februari – Maret. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan angket dan dokumentasi. Data hasil penelitian dari angket dan data hasil 

belajar siswa diolah dengan merata-ratakan dan dihitung berdasarkan kategori dari 

Riduan (2009): 

X ≥ Xid + 0,61sd    adalah dirasakan atau tinggi 

Xid - 0,61sd < X < X id + 0,61 sd adalah cukup dirasakan atau sedang 

X ≥ Xid – 0,61sd    adalah kurang dirasakan atau kurang 

Setelah itu dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan uji 

heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan 

variabel bebas dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini 

dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal, jika titik-titik yang tersebar pada 

gambar akan mengikuti garis diagonalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Uji Normalitas Data 

 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik yang tersebar pada gambar 

mengikuti garis diagonalnya. Hal ini menunjukkan bahwa data instrumen berdistribusi 

normal, sehingga dapat digunakan di lapangan. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

262 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

mengetahui apakah data tersebut apakah memiliki gejala heteroskedastisitas atau tidak. 

Hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas 

dari titik-titik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak memiliki gejala 

adanya heteroskedastisitas, yang berarti bahwa tidak ada gangguan yang berarti dalam 

model regresi ini. 

Setelah data diuji dengan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas, selanjutnya 

data dapat langsung dibawa ke lapangan untuk langsung diuji kepada sampel yang telah 

ditentukan. Jika data telah terkumpul maka dilakukan uji regresi. Regresi digunakan 

untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

pada penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana, dikarenakan hanya terdapat 

satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Analisis dilakukan terhadap semua data 

yang diperoleh dengan bantuan program statistik SPSS for Windows 23.0. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis terhadap hasil rata-rata angket dari total jumlah siswa menunjukan 

valid, reliabel dan terdistribusi normal. Berikut ini perhitungan deskripsi nilai dari 

motivasi belajar siswa: 

Tabel 1 Deskripsi Responden Mengenai Motivasi 

 N Range Min Max Mean Std. Deviation Variance Sum 

X 123 24 36 60 48,40 7.543 56.897 5953 

 

Hasil deskriptif data motivasi belajar siswa dalam penelitian ini diterangkan 

bahwa terdapat jumlah siswa yang mengisi angket yaitu 123 siswa dengan rata-rata 

(mean) sebesar 48,40; simpangan baku (standar deviasi)= 7,543; skor minimum dari 

data motivasi belajar yang paling rendah = 36 dan skor maksimum dari data motivasi 

belajar siswa = 60. Sedangkan jumlah skor keseluruhan sebesar 5953. 

Perbandingan rata-rata setiap indikator dari jumlah total siswa dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 
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Gambar 4. Diagram Batang Hasil Rata-rata Angket Setiap Indikator 

Hasil dari nilai hasil belajar siswa dihitung dengan hasil perhitungan Deskriptif seperti 

pada tabel 2 berikut. 

Tabel 3. Deskripsi Hasil Belajar IPS 

 N Range Min Max Mean Std. Deviation Variance Sum 

Y 123 56 38 94 63,90 12.682 160.843 7860 

 

Hasil deskriptif data hasil belajar IPS dalam penelitian ini diterangkan bahwa 

terdapat 123 siswa yang mengisi angket mempunyai nilai IPS dengan rata-rata (mean) 

sebesar 63,90; simpangan baku (standar deviasi) = 12,682; nilai minimum dari nilai 

siswa yang paling rendah = 38 dan nilai maksimum dari hasil belajar IPS siswa = 94. 

Sedangkan jumlah nilai keseluruhan sebesar 7860. 

Untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen (Y) dilakukan Uji t (Uji koefisien regresi sederhana). 

Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat 

digeneralisasikan). Tingkat signifikansi menggunakan α=5% (0,05). 

Tabel 4. Pengujian Hipotesis 

Coefficientsᵃ 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) -9.384   -1.641 .103 

Motivasi Belajar 1.096 .132 .603 8.291 .000 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 

Pada tabel 4 diketahui bahwa t hitung sebesar 8.291 sedangkan t tabel (dilihat 

pada lampiran tabel) dengan pengujian 2 sisi hasil diperoleh sebesar 2.05183. kriteria 

pengujian adalah membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Oleh karena nilai t 

hitung > t tabel (8.291 > 2.05183) maka Ho ditolak, artinya bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS siswa. 

 
Tabel 5. Koefisien Determinasi 

Model Summaryᵇ 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .784ᵃ .614 .607 7.68628 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar 

b. Dependent Variable: Hasil Belajar 
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Berdasarkan uji koefisien determinasi dengan rumusan KP = r² x 100%, 

menunjukkan kontribusi variabel X (motivasi siswa) terhadap variabel Y (prestasi 

belajar IPS) berpengaruh sebesar 61,4%, sedangkan 38,6% lainnya dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diamati dalam model ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka makin tinggi pula hasil belajar IPS siswa. 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar IPS siswa salah satunya adalah motivasi. 

Dimana pengetahuan, perhatian, proses belajar, dan pengalaman belajar siswa yang baik 

atau positif dalam belajar IPS berpengaruh terhadap hasil belajar, yaitu dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Motivasi belajar merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam kegiatan pembelajaran. Alangkah lebih baik jika kita menyeimbangkan 

peran motivasi dalam belajar untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik bagi 

siswa, antara motivasi belajar dan kegiatan belajar sangatlah diperlukan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum motivasi belajar dan prestasi 

belajar siswa gugus 2 kecamatan Ngantang tergolong baik. Analisis juga menunjukkan 

bahwa pengaruh motivasi belajar besar pengaruhnya terhadap hasil belajar IPS dari 

siswa. Sehingga sebagaimana yang diungkapkan oleh Keller (dalam Nashar, 2004:77) 

bahwa prestasi belajar dapat dilihat dari terjadinya perubahan hasil masukan pribadi 

berupa motivasi dan harapan untuk berhasil. Peningkatan hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah motivasi untuk belajar. 

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Sardiman (2004:84) yang mengatakan bahwa 

hasil belajar akan menjadi optimal jika ada motivasi. Ekawarna (2013:84) 

mengemukakan bahwa siswa yang memiliki motivasi tinggi akan berusaha 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya untuk meraih prestasi yang lebih baik. 

Tinggi rendahnya motivasi pada diri siswa akan berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Jadi dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan salah satu faktor yang 

menentukan hasil belajar, dalam hal ini hasil belajar IPS siswa. 

Jika guru atau orang tua dapat memberikan motivasi yang baik pada anak-anak 

(siswa) maka akan timbul dalam diri anak dorongan dan hasrat yang lebih baik dalam 

belajar. Anak akan dapat menyadari apa gunanya belajar dan apa tujuan yang hendak 

dicapai dengan pelajaran itu. Jika diberikan stimulus yaitu diberikan motivasi yang baik 

dan sesuai maka diharapkan hasil belajar siswa tersebut meningkat pula. Hal ini berarti 

bahwa jika siswa memiliki motivasi dalam belajar, maka prestasi belajarnya pun akan 

baik (tinggi). Sebaliknya jika siswa memiliki kebiasaan yang buruk dalam belajar, maka 

prestasi belajarnya pun akan buruk (rendah). Sehingga hasil penelitian ini 

menginformasikan terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap prestasi 

belajar siswa.  

PENUTUP 

Tanggapan siswa kelas IV, V, VI Gugus 2 Kecamatan Ngantang terhadap 

motivasi belajar diinterpretasikan baik karena nilai rata-rata sebesar 48,40 dari nilai 

maksimal yaitu 60. Hasil belajar tiap siswa berbeda-beda ada yang tinggi dan ada yang 

rendah. Prestasi belajar pada kelas IV, V, dan VI Gugus 2 Kecamatan Ngantang 

umumnya diinterpretasikan baik karena nilai rata-rata (63,90) berada dalam kategori X 

≥ 61. Berdasarkan pengolahan dan analisis data dengan dibantu program SPSS 23.0 

diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,784 artinya motivasi belajar dengan prestasi 

belajar siswa memiliki pengaruh yang signifikan, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS. Setelah 

dikorelasikan menunjukkan interprestasi tingkat reliabilitas tinggi besarnya pengaruh 
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motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas IV, V, VI Gugus 2 Kecamatan 

Ngantang  adalah sebesar 61,4%. 

Berdasarkan kesimpulan dari kajian di atas, terdapat saran yaitu untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS sebaiknya menggunakan pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif, dan menyenangkan serta guru harus lebih berperan aktif dalam 

memotivasi siswa agar siswa tidak merasa bosan dan lebih bersemangat serta 

termotivasi dalam belajar IPS. Sehingga hasil belajar IPS siswa akan lebih optimal. 

DAFTAR RUJUKAN 

Dimyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 

Djamarah, S. B. 2002. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

Djamarah dan Zain. 2006. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

Ekawarna. 2013. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Referensi 

Hamalik, O. 2004. Metode Belajar dan Kesulitan Belajar. Bandung: Tarsito. 

Hamalik, O. 2013. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara 

Kasim, M. 2008. Model Pembelajaran IPS, (Online).Http://wordpress.com. (Diakses 

pada tanggal 20 April 2016) 

Mulyasa. 2008. Motivasi Belajar. Bandung: Rosda Karya. 

Nashar. 2004. Pengaruh Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi Siswa di Sekolah 

Dasar. Malang: Tesis tidak diterbitkan 

Riduan. 2009. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. 

Bandung: Alfabeta 

Sardiman. 2004. Interaksi dan Motivasi Belajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

Sardiman, A. M. 2012. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 

Sudjana, N. 2013. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru 

Algesindo. 

Suprijono. 2009. Cooperatif Learning Teori dan Aplikasi Palkem. Jakarta: Pustaka 

Belajar. 

Syaiful, D. 2011. Rahasia Sukses Belajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

Uno, B. H. 2006. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta: Bumi Aksara 

Uno, B. H. 2013. Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

Yaba. 2006. Ilmu Pengetahuan Sosial 1. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Makassar: 

Universitas Negeri Makassar. 

 

  

http://wordpress.com/


 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

266 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

HASIL BELAJAR KOGNITIF IPA PESERTA DIDIK SMP  

KELAS VIII PADA PEMBELAJARAN LEVEL OF INQUIRY   

TINGKAT INQUIRY LESSON 
 

Yeni Hariningsih
1)

, Lia Yuliati
2)

, Ibrohim
3)

 
1)

SMP Negeri 1 Srengat Kab. Blitar 
2,3) 

Pascasarjana Universitas Negeri Malang 

yeyen78@gmail.com 

 
Abstrak 

Pembelajaran IPA di SMP pada umumnya masih menekankan pada penguasaan konsep 

dan belum mengembangkan kemampuan dasar sains, seperti kemampuan berinkuiri. 

Oleh karena itu perlu ditemukan langkah yang tepat untuk memperbaiki proses 

pembelajaran IPA. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar kognitif 

dengan menggunakan model pembelajaran Level of Inquiry. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu mixed methode. Instrumen yang digunakan yaitu Silabus, 

RPP, LKPD dan soal. Teknik pengumpulan data menggunakan tes tulis pilihan ganda. 

Analisis data ranah kognitif dengan menggunakan N-gain. Hasil penelitian yang 

dilakukan pada 36 peserta didik menunjukkan kemampuan berinkuiri peserta didik 

mengalami peningkatan dengan menggunakan model Level of Inquiry. Hasil belajar 

peserta didik pada ranah kognitif secara keseluruhan meningkat dengan dengan 

kategori tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penggunaan model Level of 

Inquiry dapat meningkatkan kemampuan berinkuiri peserta didik dan juga 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada ranah kognitif. 
 

Kata kunci: Level of Inquiry, hasil belajar kognitif, IPA 

Era globalisasi dewasa ini merupakan perubahan dan tantangan dunia yang 

mensyaratkan peningkatan mutu pada berbagai aspek kehidupan. Peserta didik  

merupakan generasi penerus dituntut  mempunyai kemampuan  berpikir, khususnya 

kemampuan berpikir kognitif tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir kritis, reflektif, 

membuat keputusan penting secara rasional, dan memecahkan masalah (Miri, David & 

Uri, 2007) yang  dihadapi, dan juga berperan dalam perkembangan moral, sosial, 

mental, kognitif dan sains (Hashemi dkk., 2010;). Didukung dengan kurikulum 2013 

yang menuntut perubahan prinsip pada proses pembelajaran, yang tertera dalam 

permendikbud No. 65 tentang standar proses, antara lain: 1) Dari peserta didik yang 

diberitahu menuju peserta didik yang mencari tahu, 2) Dari guru yang satu-satunya 

sebagai sumber belajar menjadi berbasis beraneka sumber belajar, 3) Dari pendekatan 

tekstual menuju pendekatan ilmiah, 4) Dari pembelajaran berbasis konten menjadi 

berbasis kompetensi, 5) Dari pembelajaran dengan satu jawaban menjadi pembelajara 

dengan multidimensi jawaban, 6) Dari pembelajaran verbal menjadi keterampilan 

aplikatif, 7) Dengan memanfaatkan teknologi meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

pembelajaran. Proses suatu pembelajaran diharapkan berpusat pada pengembangan 

segala potensi yang dimiliki peserta didik menjadi suatu kompetensi. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran meliputi tiga ranah yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap dan 

aspek keterampilan. Guru merupakan fasilitator dalam pembelajaran dan sebagai 

perencana strategi pembelajaran yang tepat supaya kompetensi tersebut tercapai.  
Ilmu Pengetahuan Alam bukan hanya merupakan penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi merupakan suatu proses 

penemuan dan mencari tahu tentang alam sekitar secara sistematis (Kemendikbud, 

2014). Pada pembelajaran IPA mencakup penilaian ranah pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang harus di kembangkan oleh sekolah. Pembelajaran IPA harus 
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dirancang sebaik mungking supaya peserta didik mendapatkan pengalaman secara 

langsung untuk menerapkan prinsip-prinsip IPA guna mengatasi permasalahan yang 

dihadapi sehari-hari. 

Proses pembelajaran Fisika, Biologi dan Kimia pada tingkat sekolah menengah 

pertama digabungkan menjadi IPA. Pembelajaran IPA sekarang diwajibkan tidak boleh 

dipisah-pisah karena pembelajarannya saling berhubungan satu dengan yang lain. 

Konsekuensi dari kewajiban pengajaran IPA, pemerintah menyediakan buku siswa dan 

buku guru (Madesa, 2015). Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran IPA. Tetapi 

boleh dikembangkan lagi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan kemampuan 

yang dimiliki sekolah. Pembelajaran IPA sebagai media untuk mendapatkan 

kemampuan yang dimiliki peserta didik, dengan melatihkan kemampuan: mengamati, 

menganalisa, berhipotesa, memprediksi, merangkai, mengukur dan menarik 

kesimpulan. Untuk mencapai peserta didik yang utuh dalam mendapat materi IPA.  

Salah satu upaya untuk mewujudkan peserta didik yang berpotensi dalam 

pembelajaran IPA sebagai produk dan proses penemuan yaitu dengan menggunakan 

model pembelajaran yang berbasis inkuiri. Yang mana hal ini sejalan dengan pernyataan 

Gulo dalam Trianto (2010) bahwa strategi inkuiri merupakan suatu rangkaian kegiatan 

belajar yang melibatkan seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, logis, analitis sehingga peserta didik dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri dengan pembelajaran tersebut akan 

menumbuh kembangkan kemampuan berinkuiri peserta didik. Hal ini yang merupakan 

permasalahan yang dihadapi selama ini dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA 

pada sekolah menengah pertama masih menekankan pada penguasaan konsep saja 

belum melatihkan kemampuan-kemampuan dasar sains kepada peserta didik yaitu 

kemampuan berinkuiri. Rendahnya kemampuan berinkuiri peserta didik tidak terlepas 

dari model yang digunakan dalam pembelajaran saat ini. Pembelajaran yang berpusat 

pada guru (teacher center) tidak dapat menumbuhkan kemampuan berinkuiri peserta 

didik. Jadi tidak semua guru dapat melakukan pembelajaran dengan inkuiri, hal ini 

dikarenakan ketidaksesuaian antara model dan tingkat perkembangan intelektual peserta 

didik yang mana para guru pengajar tidak memiliki pemahaman yang komprehensif 

tentang inkuiri (Wenning, 2010). 

Permasalahan diatas menunjukkan bahwa pembelajaran IPA belum maksimal dan 

harus segera ditemukan langkah yang tepat untuk memperbaiki proses pembelajaran 

tersebut. Salah satu model pembelajaran yang dapat mengakomodasikan karakteristik 

IPA dan disesuaikan tingkat perkembangan pengetahuan peserta didik sekolah 

menengah pertama, yang melibatkan keaktifan untuk menemukan konsep sendiri yaitu 

dengan pembelajaran inkuiri (Sund dan Trowbridge, 1973:63). Inkuiri juga mengacu 

pada aktivitas peserta didik dalam membangun sebuah konsep dan pemahaman tentang 

ide-ide ilmiah (National Science Education Standards, dalam Olson, 2013). Kegiatan 

pembelajaran inkuiri dimulai dengan bertanya, observasi, mengumpulkan informasi, 

berdiskusi, berdasarkan pengalaman dan merefleksikannya (Savery, 2006). Sedangkan 

menurut Kemendikbud (2013) kegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran 

berbasis inkuiri, antara lain pembelajaran penemuan (discovery), problem based 

learning (PBL), dan project based learning (PjBL). Pada pembelajaran berbasis inkuiri 

memberikan kesempatan peserta didik untuk mengetahui dan memahami berbagai 

bentuk penelitian ilmiah (Naungehalern & Thammasena, 2009; Corlu dan Corlu, 2012). 

Salah satu cara untuk mengatasi pembelajaran IPA dengan mengembangkan 

model pembelajaran yaitu dengan menggunakan model Level of Inquiry yang 
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dikembangkan oleh Carl J. Wenning (2005). Sebuah model pembelajaran yang berbasis 

inkuiri dengan pembelajaran Hierarki of Inquiry atau level atau tingkatan dalam 

kegiatan berinkuiri. Pada pembelajaran model Level of Inquiry  merupakan 

pembelajaran yang bertahap mulai dari level pertama sampai level tinggi yang 

merupakan satu kesatuan yang utuh (Wening, 2011a). Pada jurnalnya Wenning 

mengelompokkan kedalam lima level tingkat kesulitan dalam berinkuiri. Kelima level 

inkuiri antara lain discovery learning, interactive demonstrasi, inquiry lesson, inquiry 

lab dan hypothetical inquiry. Dalam ke lima level pembelajaran inkuiri tersebut 

berdasarkan dua hal, yaitu kecerdasan intelektual dan pihak pengontrol. Kecerdasan 

intelektual merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran dengan model tertentu. Pihak pengontrol merupakan pihak 

yang mengontrol dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu yang berperan sebagai penemu 

permasalahan, yang melakukan percobaan sehingga dapat merumuskan masalah dan 

dapat membuat kesimpulan. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model Level of Inquiry yang bergerak dari arah kiri ke kanan. 

Peningkatan kecerdasan yang dimiliki peserta didik dalam kegiatan berinkuiri yang 

bergerak dari kiri ke kanan. Untuk pembelajaran model yang paling kiri digunakan pada 

peserta didik yang memiliki kecerdasan rendah, sedangkan model yang paling kanan 

digunakan untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Pada model yang 

sebelah kiri peran guru masih sangat besar dalam membimbing peserta didik, sedangkan 

pada model yang sebelah kanan peran guru semakin sedikit. Tertera pada Tabel 1 yang 

menyatakan urutan pelaksanaan pembelajaran inkuiri yang diperkenalkan oleh 

Wenning. 
 

Tabel 1 Urutan Pelaksanaan Model Pembelajaran Level of Inquiry 

Discovery 

Learning 

Interactive 

Demonstration 

Inquiry 

Lesson 

Inquiry 

Lab 

Real-world 

Applications 

Hypothetical 

Inquiry 

Low                              Intellectual Sophistication High 

Teacher                                       Locus of Control Student 

(Sumber: Wenning, 2011:11) 

Pada penelitian ini hanya sampai dengan tahap kegiatan Inquiry Lesson 

dikarenakan pada tahap level ini terdapat eksperimen yang kompleks, dan bimbingan 

dari guru lebih banyak diberikan secara langsung menggunakan pertanyaan yang 

membimbing. Model pembelajaran ini diperkenalkan Wenning dengan melakukan 

penelitian dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan inkuiri. 

Tahapan yang dikembangkan disusun menjadi model yang memiliki sintaks, yang 

kemudian disebut dengan model pembelajaran Level of Inquiry (Wenning, 2011b).  

Tahapan-tahapan yang digunakan dalam model pembelajaran Level of Inquiry 

antara lain: 1) Discovery Learning (belajar penemuan) pada pembelajaran ini 

difokuskan untuk membangun suatu pengetahuan secara induktif dari pengalaman-

pengalaman yang dialami peserta didik. Kegiatannya dimulai dengan memanfaatkan 

pengalaman peserta didik untuk menggali permasalahan-permasalahan, tetapi bila tidak 

dapat dikemukakan diganti dengan menggunakan percobaan yang sederhana kemudian 

dijadikan menjadi suat permasalahan. Permasalahan tersebut dapat dipecahkan oleh 

peserta didik dengan bantuan guru berupa pertanyaan-pertanyaan pembimbing sampai 

dengan mendapatkan kesimpulan. 2) Interaktive Demonstration pada umumnya berisi 
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tentang demontrasi guru sebuah percobaan sains, yang berlangsung interaktif (Violeta, 

2010) karena terdapat perdiksi dan explanation dari peserta didik. Percobaan sains yang 

diangkat biasanya dari kehidupan sehari-hari yang dialami peserta didik. Kemudian 

diperagakan, guru berperan sebagai penggali pertanyaan dan prediksi peserta didik, 

memunculkan respon peserta didik sampai dengan menyimpulkan berdasarkan fakta-

fakta yang ada. 3) Inquiry Lesson pada pembelajaran ini merupakan transisi antara 

demonstrasi dan laboratory experience (kegiatan laboratorium). Kegiatan eksperimen 

sains yang lebih komplek pada pembelajaran tahap ini. Variabel-variabel percobaan 

yang ada saling mempengaruhi proses eksperimen. Peserta didik mulai mengidentifikasi 

variabel dan mengontrolnya. Pada tahap ini guru lebih banyak membimbing 

langsungdengan menggunakan pertanyaan membimbing. 

Menurut Bloom (Anderson dan Krathwohl, 2010:26-27) menyebutkan enam jenis 

perilaku ranah kognitif, yaitu: (a) Mengingat, mencapai kemampuan ingatan tentang hal 

yang lebih dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan yang relevan dari 

pengetahuan jangka panjang berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian kaidah, 

teori, prinsip, atau metode; (b) Memahami, mencakup kemampuan menangkap arti dan 

makna dari pesan instruksional meliputi komunikasi lisan, tulisan dan grafik yang 

dipelajari; (c) Menerapkan, mencakup kemampuan menyelesaikan atau menggunakan 

prosedur pada situasi yag diberikan; (d) Analisis, mencakup kemampuan memecahkan 

materi ke dalam bagian utamanya dan mendeteksi bagaimana bagian-bagian saling 

behubungan satu sama lain dan struktur atau tujuan keseluruhan.  Misalnya mengurangi 

masalah menjadi bagian yang kecil; (e) Mengevaluasi, mencakup kemampuan membuat 

keputusan berdasarkan kriteria-kriteria dan standar. Misalnya kemampuan memutuskan 

suatu masalah dan; (f) Mengkreasi, mencakup kemampuan meletakkan unsur-unsur 

bersama untuk membentuk suatu karya, keseluruhan atau membuat produk yang 

original. Misalnya, kemampuan menilai suatu produk atau hasil karya dari peserta didik.  

Berdasarkan Permendikbud RI No. 53 Tahun 2015 tentang standar penilaian 

pendidikan. Pendidik  menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, 

penugasan, dan portofolio. Pada penelitian ini hanya menggunakan tes tulis pilihan 

ganda sebagai alat ukur untuk meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelian yang digunakan yaitu metode mixed methode untuk memperoleh 

gambaran ketuntasan hasil belajar kognitif peserta didik pembelajaran Level of Inquiry. 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 1 

Srengat tahun pelajaran 2015/2016 dengan jumlah peserta didik 36 orang. Metode 

pengumpulan data menggunakan penilaian otentik dengan menggunakan tes tulis 

pilihan ganda. Skor hasil belajar ranah kognitif yang diperoleh peserta didik kemudian 

dianalisis untuk mengetahui sejauh mana peningkatan hasil belajar pada ranah kognitif 

antara pretes dan postes dengan menggunakan rumus gain yang dinormalisasi (N-gain) 

yang menurut Hake (1998).  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Silabus, RPP, LKS dan 

soal hasil belajar kognitif yang semuanya telah divalidasi oleh para ahli dan 

diujicobakan terlebih dahulu. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data penelitian berupa skor nilai hasil belajar kognitif. Data dianalisis dengan 

menggunakan N-gain menurut Hake (1998) untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

kognitif peserta didik yaitu memperoleh kategori yang tinggi. Terdapat perbedaan yang 
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sangat signifikan antara hasil pretes dengan hasil postes yang dilakukan. Data hasil 

pretes adalah 51,39 sedangkan untuk hasil postesnya 89,72. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Nilai gainnya sebesar 0,79. Nilai gainnya 

lebih besar atau sama dengan 0,7 mempunyai kategori tinggi. Hal ini berarti terdapat 

peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik dengan menggunakan model Level of 

Inquiry. 

Hasil analisis nilai gain menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dengan 

kategori tinggi. Sedangkan untuk ketuntasan hasil belajar kognitif  juga terjadi 

peningkatan yang signifikan juga. Yang mana pada pretes hasil ketuntasan belajar 

kognitif sangat rendah  yaitu 8,3 % dibandingkan dengan hasil postesnya yang 

mencapai ketuntasan sebesar 94,4%, semula pada pretes peserta didik yang tidak tuntas 

mencapai 33 orang, setelah mendapatkan pembelajaran dengan Level of Inquiry terjadi 

peningkatan yang cukup baik dengan peserta didik yang tuntas mencapai 34 orang. Hal 

ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Level of Inquiry meningkatkan ketuntasan 

belajar peserta didik. Hasil penelitian ini sesuai dengan Purwanto (2013) yang 

mengungkapkan tentang hasil belajar peserta didik pada ranah kognitif secara 

keseluruhan meningkat setelah dilakukan pembelajaran menggunakan model Level of 

Inquiry. Pendapat ini juga didukung Putri dkk.(2014) dalam penelitiaanya juga 

menggunakan model pembelajaran Level of Inqury yang dilakukan secara bertahap akan 

meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik.  

Model Pembelajaran Level of Inquiry sangat cocok untuk mengatasi masalah yang 

selama ini dihadapi oleh guru. Guru yang semula menjadi satu-satunya sumber belajar 

dihadapan peserta didik berubah sebagai fasilitator yang ada di dalam kelas. Guru juga 

sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

berinkuiri dan juga meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik. Pada tahapan-

tahapan Level of Inquiry ini tidak dapat dipisahkan harus runtut menggunakan tahapan 

ini (Wenning, 2005a). 

Pembelajaran yang menggunakan model Level of Inquiry sangat membantu 

peserta didik untuk pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Peserta didik dapat menggunakan model ini dengan memulainya dengan merumuskan 

masalah dan kemudian memprediksinya serta memverifikasikan hasilnya. Jadi peserta 

didik dapat memberikan keputusan yang tepat ataupun kesimpulan yang tepat sesuai 

dengan masalah yang dihadapi(Wenning, 2010). 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa  dengan 

menggunakan model pembelajaran Level of Inquiry meningkatkan hasil belajar kognitif 

IPA peserta didik. Dengan demikian berarti perangkat pembelajaran yang menggunakan 

model Level of Inquiry dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk 

mengetahui hasil belajar pada ranah sikap dan ranah keterampilan dengan model 

pembelajaran Level of Inquiry  yang digunakan, saat ini sedang dilaksanakan penelitian 

tersebut di SMP Negeri 1 Srengat Kabupaten Blitar.  
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Abstrak  
Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) bertujuan 

menghasilkan proses ataupun produk pembelajaran baru yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil angket, pengamatan dan wawancara yang dilakukan, produk R&D 

masih sulit ditemukan di SDN 24/IX Pudak Kabupaten Muaro Jambi. Hanya 25% 

dari 20 guru SDN 24/IX Pudak yang mengembangkan proses dan bahan ajar agar 

lebih variatif. Sisanya hanya mengajar dengan sumber daya yang ada tanpa berusaha 

untuk mengembangkan proses dan produk-produk pembelajaran tersebut agar lebih 

aktual. Berdasarkan hasil tersebut, maka R&D sangat perlu dilakukan pengenalan 

dan pemahaman terlebih dahulu terhadap guru di sekolah dasar agar memiliki 

wawasan untuk mengembangkan proses dan produk pembelajaran yang lebih sesuai 

perkembangan zaman. Pentingnya pemahaman R&D terhadap guru juga mendorong 

mereka untuk lebih produktif sebagai guru yang profesional. 
 

Kata kunci: Pengenalan, Research & Development, produk pembelajaran 

 

Banyak aspek pembelajaran yang dapat berpengaruh terhadap kualitas suatu 

proses dan produk pembelajaran. Produk-produk pembelajaran tersebut adalah model 

pembelajaran, pendekatan pembelajaran, teknik mengajar, metode mengajar, media 

pembelajaran, bahan ajar dan sebagainya. Semua produk tersebut membutuhkan 

kreatifitas guru untuk dapat memanfaatkannya secara maksimal atau bahkan dapat 

mengembangkannya menjadi produk pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. 

Untuk itulah, seorang guru hendaknya memiliki daya kreatifitas yang baik untuk dapat 

mengembangkan produk pembelajaran tersebut menjadi sebuah produk yang lebih 

variatif. Penelitian dan pengembangan dapat menjadi sarana guru untuk berkreatifitas 

dalam menciptakan proses atau produk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa saat ini. Kebutuhan siswa yang terus mengalami perubahan menhendaki produk 

pembelajaran yang juga harus terus berubah menyesuaikan kebutuhan tersebut. Institusi 

pendidikan harus memberi peserta didik kesempatan untuk mencontoh pembelajaran 

dalam variasi model yang berbeda. Institusi harus memahami bahwa beberapa peserta 

didik juga suka pada kombinasi beberapa gaya belajar dan institusi harus mencoba 

untuk cukup fleksibel dalam memberikan pilihan tersebut (Sallis, 2012:87). 
Pengembangan bukanlah sekedar modifikasi. Pengembangan dalam dunia 

pendidikan dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Peningkatan 

kualitas pembelajaran harus terus dilakukan oleh setiap penyelenggara pendidikan. 

Pengembangan dilakukan dengan segala inovasi dan kreatifitas untuk lebih 

meningkatkan kualitas dari sebuah produk/aspek pembelajaran yang ada saat ini. 

Pengembangan juga dilakukan untuk peningkatan kualitas pola pikir guru dalam 

mengajar. Peningkatan kualitas pola pikir guru diharapkan menghasilkan proses 

pembelajaran yang berkualitas pula. Sesuatu yang sangat penting dari sebuah proses 

pembelajaran adalah seorang guru yang berkualitas yang penuh dengan inovasi dan 

kreatifitas secara terus-menerus. Hal tersebut diungkapkan oleh Putra (2015a:7) bahwa 

―inovasi dalam R&D bukan sekedar inovasi yang bersifat teoretis‖. Banyak teori yang 

inovatif dan tidak banyak pembelajaran yang inovatif. 
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Penelitian dan pengembangan menghasilkan produk penelitian yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif 

(Ghufron, 2011:19). Produk pembelajaran tersebut dapat berupa prototipe, desain, 

materi pembelajaran, media, model pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan 

dan teknik pembelajaran, bahan ajar serta alat-alat evaluasi pendidikan, dan sebagainya.. 

Penelitian dan pengembangan untuk memecahkan masalah praktis dalam dunia 

pendidikan, masalah di kelas yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran sehari-hari. 

Selain itu, penelitian juga bukan untuk menguji teori, menguji hipotesis, namun menguji 

dan menyempurnakan produk (Soenarto, 2008). Penelitian dan pengembangan dapat 

dilakukan oleh guru kapan saja untuk lebih menyempurnakan produk pembelajaran 

yang ada saat ini. 

Penelitian dan pengembangan menghendaki daya kreatifitas guru dalam proses 

pengembangan dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru yang kritis memiliki daya 

kreatifitas yang baik untuk dapat melakukan penelitian dan pengembangan proses dan 

produk pembelajaran yang labih baik. Proses pembelajaran yang kreatif menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Kreatifitas dalam mengajar 

memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa dengan lebih variatif dan tidak bersifat 

monoton. Penelitian oleh Hadzigeorgiou dkk (2012:603) menyatakan bahwa ―The idea 

that science is a creative endeavour is indisputable. Scientific ideas are creations of the 

mind‖. Hal tersebut sangat penting karena guru sekolah dasar merupakan guru kelas 

yang bertatap muka dengan siswanya setiap hari. Kreatifitas dalam mengajar tersebutlah 

yang diharapkan mengurangi kebosanan siswa terhadap proses maupun produk-produk 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru secara berulang-ulang. 

METODE 

Perencanaan Penelitian 

Perencanaan merupakan proses yang sangat penting dari sebuah tindakan yang 

akan dilakukan. Perencanaan mempersiapkan penelitian secara maksimal untuk 

memperoleh tujuan yang telah dirumuskan. Perencanaan penelitian dilakukan dengan 

menentukan waktu dan objek penelitian yang akan diteliti. Waktu penelitian 

dilaksanakan selama bulan Januari dan Februari 2016. Sedangkan objek penelitian yaitu 

20 guru SDN 24/IX Pudak Kabupaten Muaro Jambi. Perencanaan ini juga 

mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk proses penelitian. Kebutuhan 

tersebut adalah angket dan pedoman wawancara serta pengamatan. Angket berisi 10 

pertanyaan tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development, sedangkan pedoman wawancara untuk 

mengetahui perkembangan yang dilakukan oleh guru dalam kesehariannya dalam 

mengajar. 

Setelah waktu dan objek penelitian ditentukan, peneliti mulai mengumpulkan 

segala data untuk mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan. Data awal yang  

diperlukan dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman guru terhadap 

R&D. Pengetahuan dan pemahaman terhadap R&D dapat membantu guru dalam 

melakukan pengembangan terhadap proses maupun produk pembelajaran. Pegumpulan 

data awal ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut dimulai dari tanggal 5 sampai 

dengan tanggal 7 Januari 2016. Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara 

langsung dan pengamatan/observasi terhadap proses dan produk pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru. 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

275 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dirumuskan sebagai bentuk 

perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan yang baik baik pula. Tujuan penelitian 

ini khususnya ditujukan untuk membantu guru dalam upaya mengembangkan proses 

dan produk pembelajaran secara baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu 

mengenal dan memahami Research and Development terlebih dahulu agar 

pengembangan yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tujuan pengembangan 

yang diinginkan. Research and Development menjadi salah satu wadah bagi guru untuk 

melakukan pengembangan secara baik dan benar. Dengan pengenalan yang dilakukan 

ini, diharapkan guru akan termotivasi untuk melakukan pengembangan proses dan 

produk pembelajaran demi kemajuan pendidikan Indonesia. 

Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian merupakan tindakan penelitian yang dilakukan sesuai 

dengan perencanaan yang telah dirumuskan. Pelaksanaan penelitian berlangsung pada 

waktu dan objek penelitian yang telah ditentukan sesuai rencana. Objek penelitian ini 

adalah 20 guru SDN 24/IX Pudak Kabupaten Muaro Jambi yang berlabel pendidik 

bersertifikasi. Langkah pelaksanaan penelitian ini yaitu pemberian angket, 

pengamatan/obervasi dan wawancara. Pada awal pelaksanaan penelitian dilakukan 

pemberian angket terhadap 20 orang guru untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka 

terhadap Research and Development dalam arti yang sederhana. Pemberian angket yang 

sama kepada masing-masing guru untuk mendapatkan data penelitian sebagai langkah 

awal untuk melakukan langkah penelitian berikutnya yaitu pengamatan dan wawancara. 

Angket berisi pertanyaan tentang Research and Development sebanyak 10 pertanyaan. 

Hasil dari angket ini menuntun langkah penelitian selanjutnya menjadi lebih terarah 

untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang pengetahuan dan pemahaman guru 

terhadap R&D. 

Pelakasanaan penelitian selanjutnya dengan melakukan pengamatan dan 

wawancara langsung terhadap pengembangan proses dan produk pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru-guru di SDN 24/IX Pudak Kabupaten Muaro Jambi. 

Pengamatan/observasi dilakukan tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 2016 untuk 

mengetahui proses ataupun produk pengembangan baru yang dilakukan oleh guru 

dalam proses pembelajarannya di kelas masing-masing. Pengamatan ini dilakukan pada 

setiap proses pembelajaran terutama pada mata pelajaran Matematika, IPA, IPS, PKn 

dan Bahasa Indonesia. Kelima mata pelajaran tesebut menjadi tugas pokok guru kelas 

dalam mengajar di sekolah dasar, sehingga pengembangan sangat baik dilakukan pada 

kelima mata pelajaran tersebut. Pengamatan terutama dilakukan pada saat kegiatan inti 

proses pembelajaran dilakukan oleh guru.  

Untuk memproleh data yang lebih akurat dan tajam dilakukan wawancara 

terhadap 5 orang guru yang mengembangkan produk pembelajaran dan 2 orang guru 

yang belum pernah mengembangkan produk pembelajaran. Proses wawancara ini 

dilakukan setelah proses pengamatan selesai dilakukan yaitu pada tanggal 23 sampai 

dengan 26 Februari 2016. Hasil wawancara menunjukkan perbandingan tingkat 

pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap penelitian dan pengembangan yang 

berbeda-beda. Guru yang pernah melakukan pengembangan merupakan guru yang 

produktif dan kreatif yang telah memahami Research and Development sedangkan guru 

yang tidak pernah melakukan proses pengembangan adalah guru yang tidak mengetahui 

dan memahami tentang Research and Development. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara sederhana R&D bisa didefinisikan sebagai metode penelitian yang secara 

sengaja, sistematis, bertujuan atau diarahkan untuk mencaritemukan, merumuskan, 

memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektifan produk model 

metode/strategi/cara, jasa, prosedur tertentu yang lebih unggul, baru, efektif, efisien, 

produktif dan bermakna (Putra, 2015b:67). Penelitian dan pengembangan merupakan 

proses pengembangan yang dapat dilakukan oleh peneliti ataupun guru di sekolah yang 

mempunyai ide dan kreatifitas yang tinggi. Produk pembelajaran yang dapat 

dikembangkan oleh guru merupakan produk pembelajaran yang pernah mereka gunakan 

dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dengan demikian tidak sulit bagi guru bila ingin 

mengembangkan produk pembelajaran yang notabene mereka gunakan setiap hari.  

Hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi pihak terkait untuk lebih 

mengenalkan Research and Development kepada guru terutama guru sekolah dasar. 

Hasil penelitian ini menjadi salah satu cermin kualitas pendidikan Indonesia saat ini 

dimana guru menjadi faktor penting dalam penentuan kualitas tersebut. Penelitian 

Research and Development dapat meningkatkan kualiatas proses dan produk 

pembelajaran yang dihasilkannya. Untuk dapat menghasilkan proses dan produk 

pembelajaran yang berkualitas tersebut perlu memahami Research and Development 

secara baik pula. Pembahasan tentang hasil penelitian terhadap pengetahuan dan 

pemahaman guru terhadap Research and Development ini membuka wawasan guru 

untuk terus melakukan pengembangan dan inovasi dalam dunia pendidikan. 

Hasil penelitian tahap awal yaitu dengan pemberian angket. Angket diberikan 

kepada 20 orang guru yang mengajar di SDN 24/IX Pudak Kabupaten Muaro Jambi. 

Angket berisi 10 pertanyaan tentang pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap 

penelitian dan pengembangan. Pertanyaan-pertanyaan angket tersebut diantaranya 

sebagai berikut. 

1. Apakah Anda pernah mengetahui tentang penelitian dan pengembangan atau 

research and DevelopmentI? 

2. Apakah Anda pernah membaca tentang penelitian dan pengembangan atau research 

and DevelopmentI? 

3. Apakah Anda memahami tentang model penelitian dan pengembangan atau 

research and DevelopmentI? 

4. Apakah Anda pernah melakukan penelitian dan pengembangan atau research and 

Development? 

5. Apakah Anda pernah mengembangkan proses atau produk pembelajaran di kelas? 

Berdasarkan angket yang diberikan kepada 20 orang guru tersebut, sebesar 10% 

guru tidak mengetahui dan memahami tentang penelitian dan pengembangan atau 

research and Development. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian guru belum 

pernah melakukan pengembangan terhadap proses ataupun produk pembelajaran selama 

mereka mengajar. Pengetahuan dan pemahaman terhadap penelitian dan pengembangan 

atau research and Development merupakan titik awal membantu guru untuk melakukan 

pengembangan terhadap proses dan produk pembelajaran sebagai tuntutan 

perkembangan pendidikan saat ini yang diharapak pemerintah. 

Hasil angket yang dibagikan kepada 20 orang guru tentang pengetahuan mereka 

terhadap R&D dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 
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Tabel 1 Peresentase Pengetahuan Guru terhadap R&D 

No  Pengetahuan Tentang R&D Persentase Keterangan  

1 Pernah mendengar tentang R&D 90% 18 orang 

2 Pernah membaca tentang R&D 50% 10 orang 

3 Pernah mengembangkan Produk R&D 25% 5 orang 

4 Diseminasi  0% - 

    

Berdasarkan wawancara langsung yang lakukan, sebesar 50% guru di SDN 24/IX 

Pudak tidak memahami Research & Development dengan baik. Hal tersebut juga 

menunjukkan bahwa guru tidak didorong untuk melakukan inovasi dan pengembangan 

terhadap proses ataupun produk pembelajaran yang lebih menarik. Research & 

Development bisa menjadi sarana atau wadah bagi guru untuk mengembangkan proses 

ataupun produk pembelajaran yang lebih variatif sehingga menjadikan guru lebih 

produktif. Guru yang terus produktif menjadikan proses pembelajaran yang juga terus 

berkembang dan menyenangkan. Pendidikan saat ini memerlukan proses dan produk 

pembelajaran yang harus terus dilakukan pengembangan oleh guru sesuai dengan 

perkembangan zaman. Hamdayama (2014:15) menyatakan bahwa ―pada masa sekarang 

ini, proses pembelajaran harus secara terus-menerus melakukan pembaharuan dan 

perbaikan baik secara isi, desain maupun metodologi dalam mengajar‖. Pembaharuan 

dan perbaikan tersebut terutama harus terus dilakukan oleh guru sebagai ujung tombak 

pendidikan nasional. 

Angka 25% guru SDN 24/IX Pudak Kabupaten Muaro Jambi yang pernah 

melakukan pengembangan terhadap produk pembelajaran berupa bahan ajar dan media 

pembelajaran merupakan angka yang sangat kecil dari yang seharusnya dilakukan oleh 

para guru yang profesional. Angka tersebut juga menunjukkan rendahnya tingkat 

kreatifitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses dan produk pembelajaran di 

sekolah saat ini. Guru lebih cenderung menjalankan proses pembelajaran dengan segala 

sumber daya yang ada tanpa berusaha untuk lebih mengembangkan dirinya dan proses 

pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa.   

Hasil pengamatan terhadap penggunaan pengembangan produk pembelajaran oleh 

guru SDN 24/IX Pudak Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 
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Tabel 2 Hasil Pengamatan Pengembangan Produk Pembelajaran di SDN 24/IX Pudak Kabupaten 

Muaro Jambi 

No Nama Guru 

Pengembangan Produk 

Pembelajaran Keterangan 

Ada  Tidak Ada 

1 NIK √  Model Pembelajaran IPA 

2 JWB  √ Model Pembelajaran MTK 

3 SPY √   

4 NJS √  Media Gambar Seri 

5 DK √  Bahan Ajar LKS 

6 RP  √  

7 RMW  √  

8 RTS  √  

9 NCH  √  

10 DA √  Media Gambar Seri 

11 SHD  √  

12 MR  √  

13 RTB  √  

14 ER  √  

15 MLN  √  

16 SMH  √  

17 NA  √  

18 YS  √  

19 NY  √  

20 SHR  √  

 

Berdasarkan Tabel 2 tersebut di atas, hanya sebesar 25% guru yang melakukan 

pengembangan terhadap produk maupun proses pembelajaran. Angka tersebut masih 

sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah jam tatap muka yang harus dilakukan 

setiap hari oleh guru sekolah dasar. Pengembangan dalam bentuk produk pembelajaran 

apapun perlu dilakukan oleh guru sekolah dasar yang berhadapan dengan anak-anak 

usia bermain. Anak dalam usia bermain memerlukan proses pembelajaran yang 

menyenangkan dilakukan oleh guru serta terus melakukan inovasi dan kreatifitas dalam 

mengajar untuk menghindari kebosanan siswa terhadap proses dan produk pembelajaran 

yang itu-itu saja. 

 

PENUTUP 

Research and Development dapat memberi warna tersendiri terhadap 

perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki oleh Research and Development tidak menjadi hambatan bagi guru untuk bisa 

melakukan pengembangan terhadap produk-produk pembelajaran. Berikut kelebihan 

dan kekurangan yang dimiliki oleh Research and Development sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan pengembangan terhadap proses dan produk-produk 

pembelajaran bagi guru di sekolah dasar. 
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Kelebihan penelitian R&D (Gall & Borg, 1983 dan Gall, Gall, & Borg, 2003) 

antara lain adalah: (1) Mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak (real needs in 

the here-and-now) melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari 

menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang, (2) mampu 

menghasilkan suatu produk/model yang memiliki nilai validasi tinggi, karena melalui 

serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi ahli, (3) mendorong proses inovasi 

produk yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model/produk yang 

selalu aktual dengan tuntutan kekinian, dan (4) merupakan penghubung antara 

penelitian yang bersifat teoritis dan penelitian lapangan.  

Kekurangan Research & Development antara lain: (1) memerlukan waktu yang 

relatif panjang, karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks, (2) tidak bisa 

digeneralisasikan secara utuh, karena penelitian R&D ditujukan untuk pemecahan 

masalah ―here and now‖, dan dibuat berdasarkan sampel (spesifik), bukan populasi, dan 

(3) memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar.  

Pengenalan dan pemahaman terhadap penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development bagi guru sekolah dasar sangat perlu dilakukan terutama di 

SDN 24/IX Pudak Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian dan pengembangan merupakan 

wadah bagi guru untuk melakukan pengembangan terhadap proses dan produk 

pembelajaran yang labih aktual. Proses pengenalan dan pemahaman tersebut juga dapat 

dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong para guru melakukan pengembangan 

terhadap proses maupun produk pembelajaran saat ini. Pengembangan terhadap proses 

dan produk pembelajaran sangat tepat dilakukan oleh para guru selaku pelaksana 

pendidikan di lapangan. Hal tersebut memberi keuntungan tersendiri bagi guru bila 

dapat mengembangkan proses ataupun produk pembelajaran bagi siswanya sendiri. 

Proses pembelajaran menjadi lebih variatif setiap harinya bila guru terus melakukan 

pengembangan terhadap proses maupun produk-produk pembelajaran secara kreatif. 

Pengembangan terhadap proses dan produk-produk pembelajaran mutlak 

dilakukan terutama oleh para guru sekolah dasar yang setiap hari bertatap muka dengan 

siswa yang sama. Betapa besar manfaat yang berikan oleh R&D untuk mengembangkan 

proses dan produk-produk baru dalam dunia pendidikan. Manfaat tersebut seharusnya 

menjadi peluang yang sangat baik bagi guru untuk mengembangkan dirinya maupun 

mengembangkan produk-produk pembelajaran yang berguna bagi siswanya. Betapa 

besar sumbangan bagi pendidikan di Indonesia bila setiap guru dapat melakukan 

pengembangan proses dan produk-produk pembelajaran walau dalam bentuk yang 

sederhana sekalipun. Pembelajaran adalah proses yang produktif yang selaras dengan 

tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian dan pengembangan (R&D). Selayaknya 

seorang guru dapat menyumbangkan pikiran kreatif dan inovatifnya demi terwujudnya 

pendidikan Indonesia yang bermartabat di masa yang akan datang. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan pendekatan saintifik 

pada pembelajaran tematik di kelas II. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode diskriptif kualitatif. Subjek penelitian yaitu siswa kelas II SDN 

Bendogerit I Kota Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 1) mengamati dengan aktivitas mengamati gambar & media pembelajaran, 

mendengarkan informasi serta membaca bacaan,  2)  menanya dengan aktivitas 

membuat pertanyaan secara mandiri, 3) menggali informasi dengan aktivitas 

menggali informasi dari bacaan atau sumber informasi yang lain serta 

mengumpulkan data dari hasil pengamatan, 4) mengasosiasikan dengan aktivitas  

memberikan pendapatnya sesuai informasi yang telah diterima, dan 5) 

mengomunikasikan dengan aktivitas melaporkan hasil kerja, memajang hasil kerja, 

menampilkan keterampilan yang dimiliki dan menyimpulkan hasil pembelajaran. 

Kata kunci: pembelajaran tematik, pendekatan saintifik 

 

Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan No 57 tahun 2013 menegaskan 

bahwa pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar (SD) didesain dengan 

menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu 

penerapannya menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa (Daryanto, 2014:3). 

Pembelajaran yang menghubungkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

yang lain akan lebih bermakna dan mudah dipahami oleh siswa sehingga hasil belajar 

yang didapatkan akan lebih maksimal. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa baik 

secara individual maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta 

prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan autentik ( Prastowo, 2014:45). 

Pada Kurikulum 2013 pembelajaran tematik terpadu di SD dilaksanakan disemua 

jenjang yaitu mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pembelajaran tematik memiliki 

karakteristik tersendiri dalam proses pembelajarannya.  

Beberapa penelitian yang membahas tentang pembelajaran tematik diantaranya 

yaitu Altinyelken (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar  dan membuat pembelajaran 

di kelas lebih menyenangkan . Min dkk (2012) yang meneliti tentang strategi mengajar 

guru dalam menggunakan pembelajaran tematik dapat meningkatkan prestasi belajar 

bagi siswa. Dari dua penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

dapat memberikan keuntungan banyak dalam proses belajar mengajar diantaranya 

pembelajaran menjadi menyenangkan, meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar, 

serta dapat meningkatkan hasil belajar. 

Pembelajaran tematik pada Kurikulum 2013 diimplementasikan dengan 

pendekatan saintifik. Pendekatam saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang 

supaya siswa aktif dalam menemukan konsep, prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati, merumuskan masalah, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, 

mailto:ermaino@yahoo.co.id
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menganalisa data, menarik kesimpulan, mengomunikasikan konsep dan prinsip yang 

ditemukan (Hosnan, 2014:34). Proses pembelajaran saintifik menuntut siswa untuk aktif  

dan kreatif dalam proses membangun pengetahuannya sendiri. Siswa juga dilatih untuk 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam mengomunikasikan prinsip dan konsep 

yang telah ditemukannya.  

  Permendikbud 103 tahun 2014 menjelaskan bahwa pendekatan saintifik 

merupakan pendekatan yang berbasis proses keilmuan yang mengorganisasi 

pengalaman belajar melalui proses pembelajaran mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/mencoba, menalar/mengasosiasikan dan mengomunikasikan. Tahapan 

aktivitas belajar pada tahapan pendekatan saintifik tidak harus dilakukan mengikuti 

prosedur yang kaku, namun disesuaikan dengan pengetahuan yang akan dipelajari (Sani, 

2014:53). Pada suatu pembelajaran bisa diawali dari kegiatan melakukan percobaan 

terlebih dahulu baru membuat pertanyaan, sedangkan dipembelajaran yang lain bisa 

juga diawali dari kegiatan mengamati baru di lakukan kegiatan menanya. Jadi tahapan 

pembelajaran saintifik bukan merupakan tahapan yang harus dilalui secara runtut 

melainkan disesuaikan dengan proses pembelajaran yang diingikan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Penelitian yang membahas tentang pendekatan saintifik adalah penelitian yang 

dilakukan Zo’bi (2014) yang membahas tentang peningkatan pemahaman guru dalam 

mengembangkan ide-ide ilmiah dalam konteks lingkungan sosial dapat membantu guru 

dalam membentuk ide-ide yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan 

mempermudah siswa untuk mengidentifikasi kesulitan konseptual serta membantunya 

dalam mengambil keputusan-keputusan terhadap masalah tersebut.  

METODE 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor 

(Moleong, 2011:4) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari 

orang-orang ataupun perilaku yang diamati. Desain metode kualitatif yag dipilih adalah 

metode deskriptif. Metode diskriptif merupakan metode yang menggambarkan suatu 

keadaan secara objektif berdasarkan fakta yang nampak dan diikuti dengan upaya 

pengambilan kesimpulan umum (Nawawi & Martini, 1994:73). Penelitian deskriptif 

kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran tematik dengan 

menggunakan pendekatan saintifik. Penelitian ini dirancang untuk menginformasikan 

bagaimana proses pembelajaran tematik pada siswa kelas II yang diajarkan dengan 

menggunakan tahapan pendekatan saintifik. Penelitian dilaksanakan pada semester 

genap Tahun Pelajaran 2015/2016 di SDN Bendogerit I Kota Blitar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti telah mengajarkan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik di  

kelas II SDN Bendogerit I  Kota Blitar.  Pendekatan saintifik diterapkan pada Sub Tema 

Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah.  Kegiatan pembelajaran pada Sub Tema hidup 

bersih dan sehat di sekolah yang diajarkan berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang 

sering dilakukan siswa di sekolah  seperti kegiatan piket kelas, membersihkan  halaman 

sekolah, kegiatan dokter kecil dan yang lainnya. Materi pelajaran yang dikaitkan dengan 

kegiatan siswa sehari-hari akan memberikan pengetahuan yang bermakna yang nantinya 

akan mudah diingat oleh siswa. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran di kelas 

melibatkan siswa aktif belajar melalui aspek-aspek: mengamati, menanya, menggali 

informasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan. Berdasarkan hasil kajian pada 
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Gambar 1. Contoh Kegiatan Mengamati Pembelajaran I 

pembelajaran tematik di kelas II yang dilaksanakan pada tiga kali pembelajaran 

diperoleh suatu diskripsi atau gambaran atas permasalahan yang dikaji dengan langkah-

langkah pelaksanaan pembelajaran saintifik sebagai berikut: 

Pembelajaran I  

Pada pembelajaran I, muatan yang diajarkan adalah muatan PKn dan Bahasa 

Indonesia. Muatan PKn dengan indikator tata tertib menjaga kebersihan tubuh dan 

mengidentifikasi perilaku melaksanakan tata tertib di lingkungan sekolah. Muatan 

Bahasa Indonesia dengan indikator membuat teks cerita narasi tentang menjaga 

kebersihan tubuh, dan membacakan teks cerita narasi yang telah dibuat di depan kelas.  

Pendekatan saintifik pada pembelajaran I diawali dengan aktivitas mengamati 

dimana siswa diminta untuk mengamati gambar yaitu gambar siswa yang berseragam 

rapi dan siswa yang lain berpakaian seragam tidak rapi. Dari hasil kegiatan mengamati 

gambar tersebut, siswa memiliki ketelitian untuk mengidentifikasi siswa berpenampilan 

rapi dan dapat menyebutkan ciri-cirinya sesuai dengan hasil pengamatan terhadap 

gambar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas mengamati juga dilakukan siswa dengan membaca buku ajar yang 

berjudul ―Hidup Bersih dan Sehat‖. Guru membimbing siswa untuk membaca bacaan 

dengan lafal dan intonasi yang jelas. Dari hasil kegiatan membaca buku ajar dapat 

menumbuhkan rasa keingintahuan siswa dalam bentuk pertanyaan. Kegiatan siswa 

dalam membuat pertanyaan ini masuk dalam aktivitas saintifik yaitu aktivitas 

menanya. Siswa kelas II masih kesulitan untuk membuat pertanyaan sehingga dalam 

buku ajar diberikan contoh pertanyaan yang dapat membantu siswa. Dari contoh 

pertanyaan yang ada pada buku ajar, siswa dapat membuat dua pertanyaan yang berbeda 

yang sesuai dengan isi bacaan. Berikut contoh hasil pertanyaan dari siswa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

Gambar 2. Contoh Hasil Kegiatan Menanya Pembelajaran I 

Salinan pertanyaan dari siswa: 

 Bagaimana cara menjaga kebersihan kuku? 

 Berapakali kamu membersihkan gigi? 

Salinan pertanyaan dari siswa: 

 Berapa kali kamu menggosok gigi? 

 Apa manfaat hidup bersih? 
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Setelah siswa membuat pertanyaan, kegiatan selanjutnya yaitu siswa menggali 

informasi dari guru tentang ciri-ciri kuku bersih dan sehat. Pada kegiatan menggali 

informasi ini terjadi dialog tanya jawab antara guru dan siswa. Berikut cuplikan dialog 

guru dan siswa: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari informasi yang didapat, siswa dapat mengidentifikasi jenis kukunya apakah 

termasuk kuku bersih dan sehat atau tidak.  Deskripsi aktivitas mengasosiasikan 

didapatkan dari kegiatan siswa mengasosiasikan informasi dari guru dengan 

memberikan tanda centang (√) pada gambar yang menunjukan perilaku hidup bersih 

dan sehat, siswa kemudian menuliskan pendapatnya  tentang gambar yang berkaitan 

dengan kegiatan hidup bersih dan sehat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Contoh Hasil Kegiatan Mengasosiasikan Pembelajaran I 

Tindak lanjut dari aktivitas mengasosiasikan, siswa diminta untuk membuat 

cerita tentang cara menjaga kebersihan tubuhnya yang sering dilakukan dikehidupan 

sehari-hari. Aktivitas bercerita ini merupakan aktivitas mengomunikasikan yang ada 

pada pendekatan saintifik. Perwakilan siswa membacakan hasil cerita yang telah dibuat 

di depan kelas dengan intonasi yang benar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Gambar 4. Contoh Hasil Kegiatan Mengomunikasikan Pembelajaran I 

Guru :  Anak-anak coba lihat kuku tangan kalian, apakah ada yang memiliki kuku panjang? 

Ada 2 siswa yang melihat kuku tangan temannya dan menyelethuk menyebutkan nama 

salah satu temannya yang memiliki kuku panjang 
Siswa :  A, bu yang memiliki kuku panjang. 

Guru :  Bagaimana seharusnya jika kalian memiliki kuku panjang? 

Siswa :  Dipotong  

Guru :  Pintar anak-anak, kuku yang panjang harus dipotong karena dapat menjadi sarang penyakit. 

   Sekarang kalian lihat lagi kuku tangan kalian, apakah tangan kuku kalian bersih? 

Siswa secara serentak menjawab : bersih bu 

Guru :  Bagaimana warna kuku tangan yang bersih? 

Siswa :   putih 

Guru  :   Menurut kalian kuku yang sehat itu yang bagaimana? 

Siswa :  Kuku yang tidak panjang, putih dan bersih 
 

Salinan jawaban dari siswa: 

 

 Agar bersih dan terhindar 

dari penyakit. 

 

 Bisa menyebabkan banjir 

Salinan jawaban siswa: 

 

Potonglah kuku dengan rapi dan bersih 

Bersihkan telinga dengan katenbat sampai bersih 

Gosok gigi dengan pasta dan sikat gigi 

Cuci rambutmu dengan sampo 

Cuci tangan dan kakimu setelah bermain 
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Siswa dan guru kemudian membuat kesimpulan secara bersama-sama tetang materi 

yang telah dipelajari.  

Pembelajaran II 

Pada pembelajaran II muatan yang diajarkan adalah muatan PJOK, PKn dan 

Bahasa Indonesia. Muatan PJOK dengan indikator menyebutkan cara menangkap dan 

melempar bola, memperagakan cara melempar dan menangkap bola. Muatan PKn 

dengan indikator menyebutkan tata tertib di sekolah, dan memberikan pendapat tentang 

pelaksanaan tata tertib di sekolah. Muatan Bahasa Indonesia dengan indikator membuat 

cerita yang runtut, membacakan teks cerita narasi yang telah dibuat di depan kelas, dan 

memperagakan teks dialog di depan kelas.  

Aktivitas pembelajaran saintifik pada pembelajaran II diawali dengan aktivitas 

mengamati. Dalam kegiatan mengamati guru meminta siswa untuk mengamati gambar 

siswa yang sedang bermain lempar bola. Guru juga meminta siswa untuk membaca 

bacaan yang berjudul ―Bermain Lempar Bola‖dengan lafal dan intonasi yang benar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Contoh Kegiatan Mengamati Pembelajaran II 

Hasil dari aktivitas mengamati gambar dan membaca tersebut, siswa dapat 

menuliskan aturan-aturan dalam permainan lempar bola serta mempraktekkan cara 

melempar dan menangkap bola dengan benar.  Guru mendampingi siswa ketika siswa 

mempraktekkan gerakan melempar dan menangkap bola dan jika siswa salah dalam 

mempraktekkan gerakan melempar atau menangkap bola maka guru segera 

membetulkan gerakan dengan gerakan yang benar. Aktivitas menanya dilakukan guru 

dengan meminta siswa membuat dua pertanyaan sesuai dengan isi bacaan.  

 

 

 

 

 
 

Gambar 6. Contoh Hasil Kegiatan Menanya Pembelajaran II 

 

Salinan jawaban siswa: 

Siapa yang bermain lempar bola? 

Bagaimana permainan lempar bola? 
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 Pada aktivitas menggali informasi, siswa mengumpulkan informasi dari 

bacaan tentang tata tertib yang ada di sekolahan. Hasil informasi yang didapatkan 

digunakan  siswa untuk bahan berdiskusi dengan temannya tentang tata tertib di 

sekolah. Siswa dengan kelompoknya berdiskusi untuk menjodohkan kalimat pertayaan 

yang ada pada buku ajar dengan tata tertib yang berlaku di sekolah.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7. Contoh Hasil Aktivitas Menggali Informasi Pembelajaran II 
 

 Siswa juga belajar mengasosiasikan materi yang telah dia terima dengan 

menuliskan pendapatnya tentang kalimat pernyataan yang berhubungan dengan kegiatan 

tata tertib sekolah. Guru membantu siswa yang kesulitan dengan memberikan 

pertanyaan bantuan kepada siswa. Berikut disajikan dialog tanya jawab antara guru dan 

siswa yang mengarahkan ke jawaban siswa. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
Gambar 8. Contoh Hasil Kegiatan Mengasosiasikan Pembelajaran II 

 

 Tahapan kegiatan saintifik selanjutnya adalah aktivitas mengomunikasikan, 

dimana siswa belajar untuk memperagakan dialog tentang ―Kelalaian membawa baju 

olah raga‖ bersama anggota kelompoknya di depan kelas. Kelompok awal yang tampil 

masih malu-malu untuk memperagakan dialog di depan kelas, tapi kemudian guru 

memberikan motivasi supaya siswa berani memperagakan dialognya dengan baik. 

Kegiatan mengomunikasikan ini akan melatih siswa untuk terampil berkomunikasi dan 

meningkatkan kepercayaan diri siswa.  

  

Salinan  jawaban siswa: 

 Rio siswa yang tidak tertib karena dia tidak 

membawa perlengkapan sekolah dengan 

lengkap 

Guru   : Anak-anak, menurut kalian apakah tindakan Rio menunjukan tindakan tertib di sekolah? 

Siswa  : Tidak bu 

Guru   : Apakah kalian setuju dengan tindakan Rio? 

Siswa  : Tidak setuju bu. 

Guru   : Mengapa kalian tidak setuju?, coba kalian tuliskan pada buku ajar, alasan kalian tidak 

meyukai tidakan Rio 

Siwa menuliskan alasan masing-masing  pada buku ajar. 
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Gambar 9. Contoh Kegiatan Mengomunikasikan Dengan Berdialog di Depan Kelas 

Siswa dan guru kemudian membuat kesimpulan secara bersama-sama tetang materi 

yang telah dipelajari. 

Pembelajaran III 

Pada pembelajaran III muatan yang diajarkan adalah muatan Bahasa Indonesia 

dan matematika. Muatan Bahasa Indonesia dengan indikator membuat kalimat 

bedasarkan gambar dan membuat kalimat tanggapan. Muatan matematika dengan 

indikator menentukan banyaknya titik sudut dan sisi pada bangun segi empat, 

menentukan banyaknya titik sudut dan sisi pada bangun segi tiga, menentukan 

perbedaan bangun segi tiga dan segi empat, serta mengurai unsur-unsur bangun ruang 

yaitu sisi, sudut, dan rusuk.  

Aktivitas mengamati pada pembelajaran III dilakukan guru dengan meminta 

siswa untuk mengamati gambar dan membaca bacaan yang berjudul ―Dokter Kecil‖. 

Hasil dari aktivitas mengamati ini siswa dapat membuat dua pertanyaan sesuai dengan 

bacaan sebagai bentuk pelaksanaan pada aktivitas menanya. 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Contoh Hasil Kegiatan Menanya Pembelajaran III 

  
Siswa menggali informasi tentang dokter kecil dari bacaan. Dari informasi yang 

didapat siswa dapat membuat kalimat tentang dokter kecil. Siswa juga berlatih membuat 

slogan tentang hidup bersih dan sehat. Guru membimbing siswa ketika membuat slogan. 

Setelah siswa selesai membuat slogan, guru meminta siswa untuk memajang hasil 

karyanya. Kegiatan memajang hasil karya siswa dipapan pajangan merupakan contoh 

kegiatan mengomunikasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 11. Contoh Kegiatan Mengomunikasikan Pembelajaran III 

 

Salinan jawaban siswa: 

 

Siapa yang menjadi dokter kecil? 

Apa yang dilakukan dokter kecil di UKS? 
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Aktivitas mengasosiasikan dilakukan siswa dengan menuliskan kalimat 

tanggapan tentang kalimat pernyataan tentang dokter kecil. Kalimat tanggapan dibuat 

siswa berdasarkan informasi yang telah dia dapatkan sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 12. Contoh Hasil Kegiatan Mengasosiasikan Pembelajaran III 
 

Aktivitas mengamati kembali dilakukan siswa pada muatan matematika, 

dimana siswa mengamati bungkus pasta gigi yang telah dibawa dari rumah. Guru 

meminta siswa untuk mengamati bungkus pasta gigi tersebut dengan teliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13. Contoh Aktivitas Mengamati Pembelajaran III 

 

Hasil dari aktivitas mengamati, siswa dapat menyebutkan sisi pembentuk 

bangun ruang. Siswa secara berkelompok belajar mengumpulkan data tentang sisi 

pembentuk bangun ruang prisma segi tiga. Kegiatan diatas sebagai bentuk kegiatan 

menggali informasi tentang sisi-sisi pembentuk bangun ruang. Dari data yang 

didapatkan, siswa dapat belajar untuk menentukan dan menghitung jumlah sisi serta 

titik sudut sisi pembentuk bangun ruang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 14. Contoh Kegiatan Menggali Informasi Pembelajaran III 

Setelah itu aktivitas mengomunikasikan dilakukan oleh perwakilan siswa dengan cara 

melaporkan hasil kerjanya secara bergantian dengan teman yang lain dan guru 

memberikan tanggapan terhadap hasil kerja siswa. Siswa dan guru kemudian membuat 

kesimpulan secara bersama-sama tetang materi yang telah dipelajari. 

  

Salinan pernyataan dan kalimat tanggapan dari 

siswa: 

 Sikap Naira memang benar agar kartu rekap 

kesehatan tidak hilang dan rusak 
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PENUTUP 

Pembelajaran Sub Tema Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah yang dilaksanakan 

dalam tiga kali pembelajaran ini diajarkan dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

Adapun rangkuman kegiatan pada tahap mengamati yaitu siswa melakukan kegiatan 

pengamatan dengan cara mengamati gambar, mengamati media pembelajaran, 

mendengarkan informasi dari guru dan membaca bacaan.  

 Pada kegiatan menanya, siswa kelas II terkadang kesulitan untuk membuat 

sebuah pertanyaan oleh karena itu guru harus kreatif dalam memberikan rangsangan 

kepada siswa untuk bertanya. Untuk kelas II kegiatan menanya bisa diawali dari 

pertanyaan guru yang bisa memandu atau membimbing siswa untuk membuat 

pertanyaan tentang apa yang dilihat, disimak, ataupun yang telah dibaca. Dari 

bimbingan pertanyaan guru diharapkan siswa mampu membuat pertanyaan secara 

mandiri misalnya mengajukan pertanyaan: apa, dimana, siapa, kapan, mengapa, 

bagaimana, berapa dan yang lainnya. 

Kegiatan menggali informasi yang dilakukan oleh siswa kelas II adalah sebagai 

berikut: siswa menggali informasi dari bacaan, siswa menggali informasi dari guru, 

siswa mengumpulkan data dari hasil pengamatan terhadap unsur-unsur pembentuk 

bangun ruang.  

Kegiatan menalar yang dilakukan siswa kelas II diantaranya yaitu siswa 

menggunakan beberapa informasi yang telah didapat dengan memberikan pendapatnya 

tentang suatu kejadian atau gambar menggunakan kata-kata sendiri. Misalnya siswa 

memberikan pendapatnya tentang kalimat pernyataan yang ada pada buku ajar tentang 

cara menjaga kesehatan di sekolah. Kegiatan menalar juga dilakukan siswa dengan 

memberikan solusi terhadap suatu masalah kehidupan sehari-hari yang sering ditemui 

siswa. Siswa diberi keleluasan untuk memberikan solusi menurut infomasi yang telah 

dimilikinya.  

Contoh kegiatan mengomunikasikan yang dilakukan oleh siswa kelas II  adalah : 

1) melaporkan hasil kerja kelompok di depan kelas secara bergantian dengan kelompok 

yang lain, 2) membacakan hasil kerja individu,  misalnya hasil kerja membuat cerita 

karangan, sedang siswa yang lain memberikan tanggapan atas cerita yang dibuat 

temannya, 3) memajang hasil kerja,  contohnya memajang slogan yang telah dibuat 

siswa di papan pajangan kelas, 4) siswa juga bisa menampilkan ketrampilan 

berbicaranya dalam dialog di depan kelas, dan 5) meyimpulkan hasil pembelajaran 

bersama guru. Dalam pelaksanaan kegiatan mengomunikasikan, siswa harus mampu 

menulis dan berbicara secara komunikatif dan efektif.  
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Abstrak 
Banyak usaha yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran di 

antaranya adalah pengelolaan kelas yang baik serta penggunaan metode dan model 

pembelajaran yang sesuai untuk mempermudah guru dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Selain keterampilan tersebut, memberikan motivasi dalam kegiatan 

pembelajaran juga sangat penting dilakukan. Model ARCS (Attention, Relevance, 

Confidence, Satisfaction) merupakan bentuk pendekatan pembelajaran motivasional 

untuk merancang aspek motivasi dan lingkungan belajar dalam mendorong dan 

mempertahankan motivasi siswa untuk belajar. 

Kata kunci: pembelajaran, motivasi, model ARCS  

Dalam pelaksanaan pendidikan ditemukan banyak permasalahan, sehingga 

diperlukan pemecahan masalah secara holistik. Misalnya saja persoalan pembelajaran 

atau kegiatan belajar di kelas, terkadang dijumpai gejala yang tidak seimbang di mana 

seorang guru sekedar mengajar dan tidak dilandasi kesadaran ingin memahamkan siswa 

sehingga siswa tidak memperhatikan dan tidak merespons  dengan baik terhadap apa 

yang telah disampaikan oleh guru di dalam pembelajaran. Proses pembelajaran terjadi 

dalam suatu kegiatan yang didominasi oleh guru, tanpa adanya interaksi antara siswa 

dengan guru atau sebaliknya maupun antara siswa dengan siswa lain di dalam kelas.  

Penggunaan sumber belajar seperti lingkungan sekitar serta pemanfaatan media 

belajar juga belum  dipergunakan secara maksimal. Hal ini tentu bertolak belakang 

dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa 

―Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar‖. Selain permasalahan yang bersumber dari lingkungan 

belajar yang kurang mendukung, keterbatasan pengetahuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dengan baik, minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam membuat 

serta menggunakan media, termasuk keterampilan guru dalam memotivasi siswa dalam 

belajar juga merupakan masalah dalam pencapaian tujuan pembelajaran.  

Menurunnya perhatian dan motivasi siswa saat proses pembelajaran juga 

menyebabkan proses pembelajaran tidak bermakna bagi siswa. Mengapa belajar perlu 

didukung motivasi yang kuat dan konstan? Motivasi yang lemah dan tidak konstan akan 

menyebabkan kurangnya usaha belajar, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

pencapaian hasil belajar yang telah direncanakan, Sukmadinata (2004:163). Dalam 

proses pembelajaran guru dapat menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip 

motivasi yang bertujuan untuk merangsang, membangkitkan, meningkatkan dan 

memelihara motivasi siswa, Suciati, Prasetya Irawan dan Wardani, (1997:52). Motivasi 

sangat diperlukan dalam proses belajar dan pembelajaran, karena dengan motivasi akan 

mempengaruhi terhadap hasil belajar dan manfaat dari proses belajar siswa. Motivasi  

bukan hanya penting bagi siswa, tapi guru sebagai penyampai informasi ilmu 

pengetahuan juga harus memiliki motivasi dalam kinerjanya. Keterampilan seorang 
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guru dalam memotivasi siswa akan mempermudah siswa dalam mencapai indikator 

pembelajaran yang telah direncanakan oleh guru.  

PEMBAHASAN 

Pengertian Belajar dan Pembelajaran 
Belajar dan pembelajaran merupakan dua aktivitas yang hampir tidak dapat 

dipisahkan satu dari yang lainnya, terutama dalam praktiknya di sekolah. Bahkan 

apabila keduanya telah digerakkan secara sadar dan bertujuan, maka rangkaian interaksi 

belajar dan pembelajaran akan segera terjadi. Sehubungan dengan hal itu akan dibahas  

kedua istilah tersebut. 

Belajar 

Kata ―belajar‖ pernah dipandang sebagai proses penambahan pengetahuan. 

Bahkan pandangan ini mungkin hingga sekarang masih dijadikan sebagai tolak ukur 

kegiatan yang dilaksanakan sebagai proses mencari ilmu pengetahuan. Pandangan 

semacam itu tidak terlalu salah, akan tetapi masih sangat parsial, terlalu sempit, dan 

menjadikan siswa sebagai individu-individu yang pasif. Oleh sebab itu, pandangan 

tersebut perlu diletakkan pada perspektif yang lebih wajar sehingga ruang lingkup 

substansi belajar tidak hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga keterampilan, nilai dan 

sikap. Sebagai dasar pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan belajar, berikut 

ini kami kemukakan beberapa definisi belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Hilgard 

dan Bower, (B.R Hergenhahn & Mattew H. Olson, 2008) menyatakan ―belajar 

berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu 

yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana 

perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atas dasar kecenderungan respon 

pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang‖. Gagne (Hergenhahn 

dan Olson, 2008) mengungkapkan, ―belajar merupakan sejenis perubahan yang 

diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku, yang keadaannya berbeda dari sebelum 

individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. 

Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Berbeda dengan 

perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah‖. 

Ungkapan senada dikembangkan oleh Slavin (2000:143) ―belajar merupakan 

akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons‖. Belajar merupakan kegiatan sadar 

secara jasmani dan rohani oleh seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang 

dapat dibuktikan dengan adanya perubahan tingkah laku. Tingkah laku yang mengalami 

perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun 

psikis, seperti: Perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah/berpikir, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap.  

Selain beberapa pandangan menurut para ahli, juga terdapat beberapa macam 

teori yang berkembang dalam belajar.Teori yang paling dikenal saat ini adalah teori 

behavioristik dan teori kognitif. Teori belajar yang termasuk ke dalam kelompok 

behaviroristik di antaranya: a) koneksionisme yang dikembangkan oleh Thorndike, b) 

clasical conditioning yang dikembangkan oleh Pavlop, c) operant conditioning oleh 

Skinner, d) systematic behavior dikembangkan oleh Hull, dan e) contigous conditioning 

oleh Guthrie. Teori belajar yang termasuk dalam kelompok kognitif-wholistik di 

antaranya: a) teori belajar Gestalt, b) teori humanistis oleh Maslow dan Rogers dan c) 

teori konstruktivistik. Dari kedua teori tersebut ada dua perbedaan menurut Sanjaya 

dalam Prastowo (2013:53—54) yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Perbedaan Aliran Teori Belajar Behavioristik dan Kognitif 
Teori Belajar Behavioristik Teori Belajar Kognitif 

1. Mementingkan pengaruh 

lingkungan 

2. Mementingkan bagian-bagian 

3. Mengutamakan peranan reaksi 

4. Hasil belajar terbentuk secara 

mekanis 

5. Dipengaruhi oleh pengalaman masa 

lalu 

6. Mementingkan pembentukan 

kebiasaan 

7. Memecahkan masalah dilakukan 

dengan cara try and error 

1. Mementingkan apa yang ada di 

dalam diri 

2. Mementingkan keseluruhan 

3. Mengutamakan fungsi kognitif 

4. Terjadi keseimbangan dalam diri 

 

5. Tergantung pada kondisi saat ini 

 

6. Mementingkan terbentuknya struktur 

kognitif 

7. Memecahkan masalah didasarkan 

pada insight 

Perbedaan yang tampak pada Tabel 1 di atas antara teori belajar behavioristik 

dengan teori belajar kognitif adalah; pada penerapan teori behavioristik, situasi 

pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak 

menyenangkan bagi siswa yaitu guru sebagai pusat belajar, bersikap otoriter, 

komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus 

dipelajari murid. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat 

dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Murid hanya mendengarkan dengan 

tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara 

belajar yang efektif. Teori belajar kognitif disesuaikan dengan tahap perkembangan 

kognitif siswa. Siswa diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan obyek 

fisik, yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan 

dari guru. Akhirnya dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah 

sebuah proses tidak terlihat yang dilakukan pada diri seseorang dalam interaksinya 

dengan lingkungan sekitar, sehingga menimbulkan perubahan pada tingkah laku baik 

secara kognitif, afektif, maupun psikomotor yang bersifat ke arah lebih baik.   

Pembelajaran 
Pembelajaran yang digaungkan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan di 

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 20 (disebutkan Pembelajaran, bukan Belajar). 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar.  Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Peraturan 

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengamanatkan 

bahwa: ―proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk berperan secara 

aktif‖. Ada lima jenis interaksi yang dapat berlangsung dalam proses pembelajaran, 

yaitu: 1) Interaksi antara pendidik dengan peserta didik, 2) Interaksi antar sesama 

peserta didik, 3) Interaksi peserta didik dengan nara sumber, 4) Interaksi peserta didik 

bersama pendidik dengan sumber belajar yang sengaja dikembangkan, dan 5) Interaksi 

peserta didik bersama pendidik dengan lingkungan sosial dan alam. 

Pakar pendidikan Gagne dalam Prastowo (2013:55) menyatakan bahwa 

mengajar atau teaching merupakan bagian dari pembelajaran, peranan guru  lebih 

ditekankan pada cara merancang atau mengaransemen berbagai sumber serta fasilitas 

yang tersedia untuk kemudian dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu. Jadi 

dalam pembelajaran perlu memberdayakan semua potensi siswa untuk menguasai 

kompetensi yang diharapkan. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan 
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bagi siswa dengan melibatkan beberapa unsur, baik unsur intrinsik maupun ekstrinsik 

yang melekat pada guru dan siswa termasuk lingkungan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang sudah ditetapkan.  

Macam-Macam Motivasi Belajar 

Motivasi didefinisikan sebagai keadaan internal yang membangkitkan, 

mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Motivasi merupakan keinginan yang 

terdapat pada seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan atau 

sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Motivasi dan belajar 

merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Dalam belajar, motivasi sangatlah 

penting karena sebagai modal yang berkaitan dengan semangat dan kebutuhan dalam 

melakukan kegiatan belajar. Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku secara 

relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan 

(reinforced practice) yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Uno (2008: 

23) berpendapat bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator dan atau unsur yang mendukung. Hal itu 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

Motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang 

untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan, pengalaman. 

Dalam proses pembelajaran, motivasi belajar siswa dapat dianalogikan sebagai bahan 

bakar untuk menggerakkan mesin. Motivasi belajar yang memadai akan mendorong 

siswa berperilaku aktif untuk berprestasi dalam kelas, tetapi motivasi yang terlalu kuat 

justru dapat berpengaruh negatif terhadap keefektifan usaha belajar siswa. Motivasi 

mendorong dan mengarahkan minat belajar untuk tercapai suatu tujuan. Peserta didik 

bersungguh-sungguh belajar karena termotivasi mencari prestasi, mendapat kedudukan 

dalam jabatan di kelas, dan memecahkan masalah dalam pembelajaran. Jadi motivasi 

muncul ketika siswa dituntut untuk memenuhi kebutuhannya.  

Dalam kegiatan belajar motivasi sangat diperlukan, sebab siswa yang tidak 

mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. 

Motivasi tumbuh didorong oleh kebutuhan seseorang. Dimyati dan Mudjiono dalam 

Mila-Wahib (2013) menyatakan bahwa ―pentingnya motivasi belajar untuk siswa adalah 

1) menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir; 2) 

menginformasikan tentang usaha belajar; 3) mengarahkan kegiatan belajar; 4) 

membesarkan semangat belajar; 5) menyadarkan tentang perjalanan belajar kemudian 

bekerja‖. 

Berdasarkan sumber penyebabnya motivasi dikategorikan menjadi motivasi 

intrinsik dan ekstrinsik. Sumber motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari 

dalam diri seseorang tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Adapun unsurnya dapat 

berupa  tantangan (challenge), rasa ingin tahu (curiosity), kontrol (Control), dan 

khayalan (fantasy), sedangkan motivasi ekstrinsik timbul karena ada rangsangan dari 

luar. Individu yang termotivasi secara ekstrinsik akan berpartisipasi untuk menghasilkan 

outcome tertentu seperti reward, pujian dari guru atau terhindar dari hukuman (Keller, 

2009). Sebagai indikator bahwa seorang siswa memiliki motivasi besar dalam belajar 

adalah sebagai berikut: 1) adanya hasrat dan adanya keinginan untuk berhasil, 2) adanya 

dorongan dan kebutuhan di dalam belajar, 3) adanya harapan dan cita-cita untuk masa 

depan, 4) adanya penghargaan di dalam belajar, 5) adanya kegiatan yang menarik di 

dalam belajar, dan 6) adanya lingkungan belajar yang kondusif, yang memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 
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Jika seorang guru mengerti dan memahami gejala siswa yang memiliki motivasi 

yang besar dalam belajar, tentu dalam proses transformasi ilmu pengetahuan yang 

dimiliki guru kepada siswa akan menjadi lebih mudah. Guru dapat melakukan upaya 

yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara sebagai berikut : a) 

optimalisasi penerapan prinsip belajar, meliputi perhatian dan motivasi, keaktifan, 

keterlibatan langsung/ berpengalaman, b) pengulangan, tantangan, balikan dan 

penguatan, serta perbedaan individual, c) optimalisasi unsur dinamis belajar dan 

pembelajaran yang meliputi motivasi, bahan belajar, alat bantu belajar, suasana belajar 

dan kondisi subjek pembelajar, d) optimalisasi pemanfaatan pengalaman dan 

kemampuan siswa, dan d) pengembangan cita-cita dan aspirasi belajar. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bligh (1971) dalam Dahliani (2015) 

menyatakan bahwa: motivasi siswa dalam belajar dipengaruhi oleh: a) ketertarikan 

siswa pada mata pelajaran; b) persepsi siswa tentang penting atau tidaknya materi 

tersebut; c) semangat untuk meraih pencapaian; d) kepercayaan diri siswa; 

e) penghargaan diri siswa; f) pengakuan orang lain; g) besar kecilnya tantangan; 

h) kesabaran; i) ketekunan; dan j) tujuan hidup yang hendak siswa capai. 

Pengertian Pembelajaran Motivasional 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pembelajaran berarti proses, 

cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar; sedangkan motivasi 

berarti  1) dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu; 2) usaha yang dapat menyebabkan 

seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin 

mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. 

Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan 

memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam 

kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai 

motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Jadi dapat 

disimpulkan pembelajaran motivasional adalah sebuah proses kegiatan belajar yang 

bersifat memberikan motivasi terhadap siswa.   

Pentingnya pemberian motivasi dalam kegiatan belajar adalah salah satu usaha 

yang dilakukan guru untuk mencapai sasaran pembelajaran. Dengan memberikan 

motivasi kepada siswa, maka siswa merasa bahwa dirinya diperhatikan, diakui, 

dihargai, dan selalu terdorong untuk selalu melakukan berbagai hal-hal positif dalam 

belajar.  

Peranan motivasi dalam proses pembelajaran perlu dipahami oleh pendidik agar 

dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada siswa. Motivasi 

dirumuskan sebagai dorongan, baik diakibatkan faktor dari dalam maupun luar siswa, 

untuk mencapai tujuan tertentu guna memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan. 

Dalam konteks pembelajaran maka kebutuhan tersebut berhubungan dengan kebutuhan 

untuk belajar. Teori behaviorisme menjelaskan motivasi sebagai fungsi rangsangan 

(stimulus) dan respons, sedangkan apabila dikaji menggunakan teori kognitif, motivasi 

merupakan fungsi dinamika psikologis yang lebih rumit, melibatkan kerangka berpikir 

siswa terhadap berbagai aspek perilaku. 
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Fungsi Motivasi dalam Pembelajaran  

 Motivasi dalam proses pembelajaran sangat diperlukan, terlebih jika dilihat dari 

fungsi, nilai dan manfaatnya. Motivasi belajar dapat mendorong timbulnya tingkah laku, 

bahkan dapat mengubah tingkah laku siswa dalam belajar. Hasil belajar akan menjadi 

optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil 

pula pengajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar 

bagi para siswa. Perlu ditegaskan, bahwa motivasi bertalian dengan suatu tujuan. 
Berikut ini ada tiga fungsi motivasi yaitu:  

1) Motivasi belajar mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan dalam belajar. 

Suatu perbuatan akan timbul karena adanya motivasi, Motivasi dalam hal ini 

sebagai motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan;  

2) Motivasi belajar berfungsi sebagai pengarah dalam belajar. Artinya motivasi 

mengarahkan pada perubahan untuk mencapai yang diinginkan. Motivasi dapat 

memberikan arah dan kegiatan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan 

tujuannya;  

3) Motivasi belajar berfungsi sebagai penggerak. Artinya motivasi menggerakkan 

tingkah laku seseorang dalam belajar. Motivasi belajar juga berfungsi sebagai 

pendorong usaha dan pencapaian prestasi. 

Implemetasi Pembelajaran Motivasional 

 Saat ini desain model pembelajaran sudah banyak dikembangkan oleh para ahli 

pendidikan, termasuk model pembelajaran motivasi yang di kembangkan oleh John M. 

Keller. Model pembelajaran tersebut adalah model ARCS (attention, relevance, 

confidence,  satisfaction). Model ARCS ini adalah satu dari sekian banyak model 

pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. 

Model pembelajaran yang di kembangkan oleh John M. Keller berkaitan erat 

dengan motivasi siswa, terutama motivasi untuk memperoleh pengetahuan yang baru. 

Dalam kegiatan pembelajaran disadari atau tidak terkadang guru sudah melakukan 

beberapa kegiatan yang dapat memunculkan motivasi siswa. Kegiatan tersebut dapat 

berbentuk verbal maupun non verbal. Namun pemberian motivasi tersebut terkadang 

hanya sebatas pujian ataupun penguatan saja. Maka diperlukan optimalisasi dalam 

memberikan motivasi dalam pembelajaran melalui implementasi motivasi itu sendiri ke 

dalam proses pembelajaran.   

Meningkatkan Motivasi dalam Belajar 

 Pada hakikatnya motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik dan faktor 

ekstrinsik. Namun kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga 

siswa memiliki keinginan untuk melakukan aktivitas belajar dengan lebih giat dan 

bersemangat. Dengan meningkatkan pemberian motivasi dalam kegiatan pembelajaran, 

siswa akan lebih bersemangat untuk melakukan proses belajar sehingga prestasi belajar 

siswa cenderung akan meningkat. Weinstein (1998) dalam Eggen dan Kauchack 

(2012:67) mengemukakah ―motivasi anak-anak untuk belajar terletak pada pencapaian 

sukses di dalam sekolah‖. Secara umum siswa yang termotivasi dalam belajar akan 

cenderung mampu mengolah informasi secara mendalam dan cakap di dalam 

pengalaman belajar di ruang kelas, gigih dalam mengerjakan tugas-tugas sulit dan 

sedikit dalam mengalami masalah penyelesaiannya, serta memiliki sikap positif 

terhadap sekolah (Eggen dan Kauchak 2012:67). 
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Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan  

motivasi belajar siswa, sebagai berikut. 

1. menjelaskan tujuan belajar kepada siswa; 

2. memberikan hadiah bagi siswa yang berprestasi untuk menumbuhkan motivasi 

terhadap siswa lain; 

3. kompetisi dalam kegiatan belajar dengan tujuan perbaikan prestasi belajar; 

4. memberikan pujian yang bersifat membangun; 

5. hukuman dalam pembelajaran tujuannya untuk mengubah diri siswa dan memacu 

motivasi; 

6. membangkitkan dorongan belajar kepada siswa yang rendah prestasi belajarnya; 

7. variatif dalam menggunakan metode pembelajaran; 

8. menggunakan media pembelajaran; 

9. melibatkan siswa dalam segala aktivitas belajar; 

10. memberikan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang berbeda di setiap kegiatan 

pembelajaran; 

11. memberikan tantangan kepada siswa dalam kegiatan belajarnya; 

12. pembelajaran inspirasi dengan cara menghadirkan nara sumber dari luar sekolah; 

dan 

13. tidak memanggil siswa dengan panggilan yang melukai perasaan siswa, dan 

mengeluarkan perkataan yang kurang terhadap siswa. 

Pembelajaran Model ARCS 

 Banyak model pembelajaran yang berkembang saat ini dapat dilaksanakan oleh 

guru sebagai penyampai pesan ilmu pengetahuan. Salah satu model yang berkembang 

saat ini adalah model pembelajaran ARCS yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

dan minat siswa. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran Model ARCS terdiri dari 

empat komponen. Keempat komponen model pembelajaran ARCS tersebut apabila di 

implementasikan ke dalam proses kegiatan pembelajaran dapat dilihat melalui Tabel 1.2 

berikut. 

Tabel 2 Langkah-lagkah pembelajaran Model Pembelajaran ARCS  

(Attention Relevance Confidence Satisfaction) 

Faktor Kegiatan Keterangan 

Perhatian 

 (Attention) 

1. Membangkitkan minat dan perhatian siswa. 

2. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat 

pembelajaran. 

Kegiatan Awal 

Hubungan 

 (Relevance) 

3. Mengajukan pertanyaan yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan 

topik yang dibelajarkan 

4. Mengingatkan kembali siswa pada konsep yang 

telah dipelajari. 

Percaya Diri dan  

Kepuasan 

(Confidence and 

Satisfaction) 

5. Menyampaikan materi pembelajaran. 

6. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 

berpartisipasi dalam pembelajaran. 

7. Memberi bimbingan belajar. 

8. Memberikan kepuasan siswa terhadap 

pembelajaran melalui penguatan-penguatan 

positif dari hasil tugas-tugas atau latihan yang 

telah dikerjakan siswa. 

Kegiatan Inti 

9. Memberikan evaluasi baik berupa tugas 

ataupun latihan. 

10. Menyimpulkan materi yang telah disampaikan 

di akhir pembelajaran. 

Kegiatan Akhir 
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Sebagaimana langkah-langkah yang disajikan dalam Tabel 1.2 tersebut, berikut ini 

penjelasan dari masing-masing faktor yang dilaksanakan dalam pembelajaran Model 

ARCS.  

Attention (perhatian) 

Perhatian adalah bentuk pengarahan untuk dapat berkonsultasi/ pemusatan 

pikiran  dalam menghadapi siswa dalam peristiwa proses belajar mengajar di Kelas. 

Perhatian dapat berarti sama dengan konsentrasi, dapat pula menunjuk pada minat yaitu 

perasaan tertarik pada suatu masalah yang sedang dipelajari. 

Konsentrasi/perasaan siswa dan minat dalam belajar bisa dilihat dari siswa yang 

perasaannya senang akan membantu dalam konsentrasi belajarnya dan sebaliknya siswa 

dalam kondisi tidak senang maka akan kurang berminat dalam belajarnya dan 

mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. 

Gangguan belajar siswa ini biasanya bersumber  dari dua faktor yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu faktor dari luar diri siswa dan faktor 

internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri siswa. Perhatian diharap dapat 

menimbulkan minat yaitu kecenderungan subjek yang menetap untuk merasa tertarik 

pada pelajaran/pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari materi yang baru 

dan dapat berperan positif dalam proses belajar mengajar selanjutnya. 

Pada tahapan ini, menurut Keller (2009) strategi untuk menjaga dan meningkatkan 

perhatian siswa yaitu sebagai berikut. 

1)    Gunakan metode penyampaian dalam proses pembelajaran yang bervariasi (kelas, 

diskusi kelompok, bermain peran, simulasi, curah pendapat, demonstrasi, studi 

kasus). 

2)    Gunakan media (media pandang, audio, dan visual) untuk melengkapi 

penyampaian materi pembelajaran. 

3)    Bila merasa tepat gunakan humor dalam proses pembelajaran. 

4)    Gunakan peristiwa nyata, dan contoh-contoh untuk memperjelas konsep yang 

digunakan. 

5)    Gunakan teknik bertanya untuk melibatkan siswa. 

Relevance (relevan) 

Relevance yang dimaksud di sini dapat diartikan sebagai keterkaitan atau 

kesesuaian antara materi pembelajaran yang disajikan dengan pengalaman belajar siswa. 

Dari keterkaitan atau kesesuaian ini otomatis dapat menumbuhkan motivasi belajar di 

dalam diri siswa karena siswa merasa bahwa materi pelajaran yang disajikan 

mempunyai manfaat langsung secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

Motivasi siswa akan bangkit dan berkembang apabila mereka merasakan bahwa apa 

yang dipelajari itu memenuhi kebutuhan pribadi, bermanfaat serta sesuai dengan nilai 

yang diyakini atau dipegangnya. 

Confidence (percaya diri) 

Demi membangkitkan kesadaran yang kuat di dalam proses belajar mengajar 

siswa yang selama ini lebih banyak dikuasai guru (teacher‟s centered) dan lebih pada 

penghafal kata-kata bukan pada kemampuan bagaimana belajar dan akhirnya setelah 

siswa tamat tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada kemampuan ―problem solving‖ di 

tengah masyarakat yang plural heterogen dan banyak masalah, maka guru harus 

menggunakan strategi yang efektif. Menurut Keller (2009) strategi yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa adalah sebagai berikut. 
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1)  Meningkatkan harapan siswa untuk berhasil dengan memperbanyak pengalaman 

siswa, misal dengan menyusun materi pembelajaran agar dengan mudah dipahami, 

di urutkan dari materi yang mudah ke sukar. Dengan demikian, siswa  merasa 

mengalami keberhasilan sejak awal proses pembelajaran. 

2)  Susunlah kegiatan pembelajaran ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga 

siswa tidak dituntut untuk mempelajari terlalu banyak konsep baru dengan 

sekaligus. 

3)   Meningkatkan harapan untuk berhasil, hal ini dapat dilakukan dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan kriteria tes pada awal pembelajaran. Hal 

ini akan membantu siswa mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa yang 

diharapkan. 

4)  Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menggunakan strategi yang 

memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan siswa sendiri. 

5)  Tumbuh kembangkan kepercayaan diri siswa dengan menganggap siswa telah 

memahami konsep ini dengan baik serta menyebut kelemahan siswa sebagai hal-hal 

yang masih perlu dikembangkan. 

6)  Berilah umpan balik yang relevan selama proses pembelajaran agar siswa 

mengetahui pemahaman dan prestasi belajar mereka sejauh ini 

Satisfaction (kepuasan) 

Kepuasan adalah perasaan gembira, perasaan ini dapat menjadi positif yaitu timbul 

kalau orang mendapatkan penghargaan terhadap dirinya. Perasaan ini dapat meningkat 

kepada perasaan percaya diri siswa nantinya dengan membangkitkan semangat belajar 

di antaranya dengan: 

1) Mengucapkan ―baik‖, ―bagus‖ dan seterusnya bila peserta didik 

menjawab/mengajukan pertanyaan. 

2)  Memuji dan memberi dorongan, dengan senyuman, anggukan dan pandangan yang 

simpatik atas partisipasi siswa. 

3) Memberi tuntunan pada siswa agar dapat memberi jawaban yang benar. 

4) Memberi pengarahan sederhana agar siswa memberi jawaban yang benar. 

PENUTUP 

Usaha untuk meningkatkan motivasi belajar siswa memerlukan kondisi tertentu 

yang mengedepankan keterlibatan dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Sejauh 

mungkin siswa perlu didorong untuk mampu menata belajarnya sendiri dan 

menggunakan interaksi antar pribadi dengan teman dan guru untuk mengembangkan 

kemampuan kognitif/intelektual dan kemampuan sosial. Pemanfaatan model belajar 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa akan membangkitkan hasrat siswa untuk belajar 

dengan baik dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Model pembelajaran ARCS 

dipandang layak untuk hal itu. Dengan mengembangkan aspek perhatian, relevansi, 

kepercayaan dan kepuasan dalam belajar siswa tentu dapat memberikan pengalaman 

sendiri pada diri siswa dalam proses belajar.  
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Abstrak 
Masyarakat dan budayanya merupakan dua hal yang saling terkait satu sama lain, 

yang tidak bisa dipisahkan secara dikotomis. Tradisi sebagai salah satu wujud 

kearifan lokal, merupakan penciri suatu masyarakat atau komunitas sehingga hal-hal 

yang berhubungan dengan satu kebiasaan selalu dihubungkan dengan etnis tertentu. 

Tradisi ―lesung‖ sebagai simbol kearifan lokal suku Selayar, mengajarkan 

pentingnya kesederhanaan dalam kehidupan. Didalam pembelajaran, tentunya 

kearifan lokal tidak seharusnya terpisah atau mendapat tempat yang tidak lagi 

istimewa di dalam pembelajaran. Seharusnya, pembelajaran akan kearifan budaya 

lokal menjadi perhatian bersama ditengah gempuran arus modernisasi yang 

mengikis otentitas budaya lokal. Pembelajaran hari ini tidak lagi bisa disebut sebagai 

perenialisme, yang menganggap pendidik sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran 

hari ini seyogyanya bersifat dialogis, pendidik dan peserta didik sama-sama sebagai 

subjek belajar, bukan lagi subjek-objek pembelajaran. Dan, integrasi kearifan lokal 

sebagai salah satu dimensi dalam pembelajaran adalah keharusan. 

Kata Kunci: Integrasi, Kearifan Lokal Suku Selayar, dan Pembelajaran 

  

Selain etika moral yang bersumber pada agama, di Indonesia juga terdapat 

kearifan lokal yang menuntun masyarakat kedalam hal pencapaian kemajuan dan 

keunggulan, etos kerja, serta keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial. Dalam 

hal keharmonisan sosial dan alam, hampir semua budaya di Indonesia mengenal  prinsip 

gotong royong dan toleransi. Dalam suku tertentu yang bermukim di pedalaman juga 

dikenal kearifan lokal yang bersifat menjaga dan melestarikan alam sehingga alam 

hanya dimanfaatkan seperlunya, tidak dikuras habis. 

Dalam realitas Indonesia kini, secara ekstrem dapat dikatakan bahwa kearifan 

lokal yang kita miliki mirip benda pusaka, yang kita warisi dari leluhur, kita simpan dan 

pelihara, tetapi kita tidak mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata 

sehingga pusaka tersebut sia-sia merespons tantangan zaman yang semakin hari 

semakin berubah, secara cepat. 

Dalam hal prinsip gotong royong dan toleransi, Kabupaten Kepulauan Selayar 

merupakan daerah yang masih memegang erat budaya tersebut. Kabupaten Kepulauan 

Selayar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan satu-satunya 

kabupaten yang terpisah dari daratan Sulawesi. Kabupaten yang sebagian besar 

wilayahnya adalah laut dan memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar. Hal 

tersebut merupakan gambaran bahwa kabupaten Kepulauan Selayar memiliki ciri khas 

tersendiri dari berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan 

budaya dan tradisi yang masih di pegang teguh oleh masyarakat setempat. 

Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun temurun 

sejak dulu, akan semakin tertanam dalam kehidupan masyarakat dan menjadi sebuah 

kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit 

untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan 

suatu masyarakat, biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya. 

mailto:putrastaman@gmail.com
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Dimana sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang 

teguh oleh masyarakatnya. 

Kebudayaan serta kepercayaan terhadap pesan leluhur, didalam masyarakat 

Selayar masih jamak dijumpai. Pengingkaran terhadap pesan leluhur, dalam bahasa 

suku Selayar disebut ―kapalli‖. Sesuatu yang negatif dipercaya akan menimpa 

seseorang yang melanggar pesan leluhur (kapalli) tersebut. Hal tersebut menandakan 

bahwa didalam masyarakat suku Selayar terdapat interaksi sosial yang berlangsung 

karena ikatan kultural. 

Adanya interaksi sosial yang berlangsung karena ikatan kultural, pada dasarnya 

disebabkan oleh munculnya sentiment community yang unsur-unsurnya adalah: (1) 

Seperasaan, yakni karena seseorang berusaha untuk mengidentifikasi dirinya dengan 

sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut, sehingga kesemuanya dapat 

menyebutkan dirinya sebagai kelompok kami, perasaan kami dan sebagainya. (2) 

Sepenanggungan, yakni setiap individu sadar akan peranannya dalam kelompok dan 

keadaan masyarakat sendiri sangat memungkinkan peranannya dalam kelompok 

dijalankan. (3) Saling butuh, yakni individu yang tergabung dalam masyarakat setempat 

merasakan dirinya tergantung pada community-nya yang meliputi kebutuhan fisik 

maupun psikologis (Soekanto, 2001). 
 

PEMBAHASAN 

Konsep Integrasi 

Integrasi berasal dari kata ―integrasi‖ dalam bahasa Inggris, yang berarti 

kesempurnaan atau keseluruhan. Dalam pandangan sosial, integrasi didefinisikan 

sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda satu sama lain dalam 

kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola masyarakat yang memiliki fungsi 

kompatibilitas. Integrasi dalam pengertian sosiologis dipahami sebagai proses 

penyesuaian diantara unsur-unsur sosial yang saling berbeda seperti norma, nilai, 

pranata, sistem religi, peranan sosial, lembaga sosial dan lain sebagainya yang 

menghasilkan pola kehidupan yang sesuai dan serasi yang fungsinya bagi masyarakat. 

Sementara pengertian integrasi dipandang dari segi politis ialah proses 

menyatukan berbagai kelompok sosial, aliran, dan kekuatan-kekuatan lainnya dari 

seluruh wilayah tanah air guna untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang sehat, dinamis, berkeadilan sosial, demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 

1945. Integrasi ini sering disebut juga dengan integrasi nasional. Adapun bentuk-bentuk 

integrasi sosial yaitu: 

1) Integrasi Instrumental yakni integrasi yang tampak secara visual dari adanya ikatan-

ikatan sosial diantara individu-individu didalam masyarakat. Adapun cirri-ciri 

integrasi instrumental adalah: 

(a) adanya norma atau kepentingan tertentu sebagai pengikat atau instrument 

(b) adanya keseragaman aktivitas keseharian 

(c) adanya keseragaman pakean dan 

(d) adanya tujuan tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan kelompok 

(e) Integrasi Ideologis yakni suatu bentuk integrasi yang tidak terlihat atau nampak 

secara visual yang terbentuk dari ikatan spiritual atau ideologis yang kuat dan 

mendasar melalui proses alamiah tanpa adanya suatu paksaan dan ikatan. Interaksi 

ieologis ini menggambarkan adanya kesepahaman dalam nilai-nilai, persepsi, serta 

tujuan diantara orang-orang yang terikat menjadi satu kesatuan sosial. Adapun ciri-

ciri integrasi ideologis adalah: 
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(a) adanya persamaan nilai-nilai yang mendasar yang terbentuk atas kehendak 

sendiri dan bukan atas dasar adanya ikatan atau paksaan 

(b) adanya persamaan persepsi, yakni suatu pandangan yang diilhami oleh nilai-

nilai yang sama diantara anggota kelompok 

(c) adanya persamaan orientasi kerja diantara anggota kelompok, serta 

(d) adanya tujuan yang sama yang mengacu pada prinsip-prinsip ideologis yang 

dianut. 

Kearifan Lokal Suku Selayar 

Kemajuan di bidang teknologi dan ekonomi cenderung akan mempengaruhi, 

bahkan seringkali menggeser kebudayaan asli suatu negara, bangsa, dan masyarakat 

(Heryanto, 2004). Mengingat hal itu, dalam proses modernisasi di Indonesia yang 

cenderung memanfaatkan teknologi Barat, dengan kehidupan yang serba cepat dan 

penuh persaingan, kita tidak dapat mencegah masuknya kebudayaan asing atau Barat 

tersebut, yang perlahan-lahan menyisihkan kebudayaan tradisional di Indonesia. 

Hal yang sangat mengancam bagi keutuhan budaya tradisional Indonesia dimana 

kegotong-royongan merupakan falsafahnya adalah sifat individualis. Sebagaimana 

penelitian (Hofstede, 1994) menyatakan bahwa terdapat dimensi budaya yang 

dinamakan individualism (IDV) vs collectivism, yaitu ―suatu tingkatan dimana individu-

individu terintegrasi dalam kelompok-kelompok‖. 

Dalam masyarakat yang individualistis, ada penekanan pada kecakapan personal 

dan hak individual. Orang diharapkan berdiri atas kemampuan diri sendiri dan keluarga 

dekat. Orang juga diharapkan dapat memilih afiliasi mereka. Namun, hal sebaliknya 

terjadi pada masyarakat kolektivisme. Pada masyarakat kolektivisme, aktivitas individu 

dipandang sebagai anggota kelompok sepanjang hidup dan kohesi sosial atau organisasi 

sangat diperlukan. Orang mempunyai keluarga luas (extended families) yang besar, 

yang digunakan sebagai proteksi terhadap perubahan untuk loyalitas yang tidak 

diragukan. 

Tabel 1.1 Perbedaan antara Kolektivisme dan Individualisme 

Masyarakat Kolektif Masyarakat Individualis 

Di keluarga 

a. Pendidikan terhadap kesadaran akan 

konsensus bersama 

b. Opini ditetapkan oleh kelompok 

c. Kewajiban kepada keluarga atau 

kelompok yaitu 

 Harmoni 

 Respek 

 Malu 

Di keluarga 

a. Pendidikan terhadap konsensus pribadi 

b. Opini harapan pribadi 

c. Kewajiban pada diri sendiri yaitu 

 Ketertarikan pribadi 

 Aktualisasi diri 

 Kesalahan 

Di sekolah 

a. Belajar hanya untuk yang muda 

b. Belajar bagaimana mengerjakan 

Di sekolah 

a. Pendidikan seumur hidup 

b. Belajar bagaimana cara belajar  

Di tempat kerja 

Standar nilai berbeda untuk in-group dan out-

group: particularisme  

a. Orang lain dilihat sebagai anggota 

kelompok mereka 

b. Relationship berlaku di luar tugas 

c. Model moral untuk hubungan pekerja-

pengusaha 

Di tempat kerja 

Standar nilai diperlakukan sama untuk semua: 

universalitas 

a. Orang lain dilihat sebagai sumber potensial 

b. Tugas berlaku di luar relationship 

c. Calulative model untuk hubungan pekerja-

pengusaha 
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Pendapat lain diungkapkan oleh Mochtar Lubis (1981) mengenai kehidupan yang 

serba cepat dan hidup dalam persaingan: ―Teknologi modern cenderung mempercepat 

tempo kehidupan, pengangkutan serba cepat, komunikasi secepat kilatan cahaya. 

Momentum perdagangan dan keuangan didukung oleh kecepatan teknologi 

telekomunikasi. Siapa terlambat akan ketinggalan dan akan kalah dalam persaingan‖. 

Hal tersebut berarti bahwa orang akan cenderung menjadi individualistis, hidup dalam 

kompetisi, mementingkan diri sendiri atau kelompoknya. Padahal falsafah hidup 

masyarakat tradisional di Indonesia adalah kegotong-royongan, yang mana hubungan 

antar anggota masyarakat cukup mesra, tolong-menolong bila ada kesulitan/kesusahan. 

Selanjutnya, kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara 

terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang 

terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal yang terdapat di suku 

Selayar sangat beragam. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial-budaya di 

kabupaten Kepulauan Selayar dari masa ke masa, yang pada prinsipnya merupakan 

bagian integral yang tidak bisa dipisahkan secara parsial sebagai suatu dinamika. 

Oleh karena itu, maka dapat dipahami bahwa tidak ada masyarakat yang tidak 

berbudaya, sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan 

pendukung. Atas dasar pemikiran seperti itulah sehingga dapat dipahami bahwa segala 

yang ada dalam suatu masyarakat, pada prinsipnya sangat ditentukan oleh tradisi dan 

kebudayaan yang dimiliki oleh pendukungnya. Hasil interaksi antar manusia baik antar 

individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok 

pada gilirannya melahirkan wujud kebudayaan seperti benda, kompleks ide atau 

gagasan, dan tingkah laku yang terpola. Karena itu, dikenal unsur kebudayaan meliputi 

peralatan dan sistem perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian dan sistem 

ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. 

Budaya sebagai bagian dari kearifan lokal adalah sesuatu yang bernilai baik yang 

harus senantiasa dijaga nilai-nilainya agar bisa terwariskan kepada generasi selanjutnya, 

juga agar tidak termakan oleh mesin zaman yang menghancurkan peradaban leluhur. 

Salah satu kearifan lokal yang masih kental dalam warisan budaya masyarakat Selayar 

adalah ketika ada masyarakat yang akan pindah rumah atau menempati rumah baru 

(nai‟ balla atau lette balla), (Ahmadin, 2006). Pada saat pelaksanaan pindah rumah atau 

menempati rumah baru tersebut, umumnya diadakan acara assuro masa (menyuruh 

dukun/guru membaca mantra). Kegiatan masa (mungkin asal katanya ambasa = 

membaca), dilengkapi dengan kemenyan atau dupa, buah pisang, tebu, beras ketam 

hitam/putih, telur, susuru (cucuru, Makassar), dan kelengkapan ritual lainnya. Setelah 

kegiatan assuro masa ini selesai, semua songkolo (beras ketan yang dimasak) yang 

tadinya diletakkan di setiap tiang rumah (benteng) serta di depan sang guru (di tiang 

tengah) kemudian dimakan secara bersama-sama (a‟limbo nganre = makan bersama). 

Hal tersebut menandakan bahwa pada masyarakat Selayar masih memegang teguh 

budaya kebersamaan/gotong royong sebagai falsafah hidup masyarakat tradisional 

bangsa ini. Budaya tersebut perlu dijaga dan dirawat agar tidak terkikis oleh zaman 

yang serba modern, yang menghilangkan nilai-nilai lokal kemudian menggantinya 

dengan nilai global yang belum tentu sesuai dengan karakter masyarakat kita.   

Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal 

Pembelajaran berbasis kearifan lokal bisa dipahami sebagai pembelajaran yang 

mengajarkan kepada peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkrit yang 

mereka hadapi sehari-hari. Model pembelajaran berbasis kearifan lokal merupakan 

sebuah contoh pembelajaran yang mempunyai relevansi tinggi bagi kecakapan 
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pengembangan hidup, dengan berpijak pada pemberdayaan keterampilan serta potensi 

lokal pada tiap-tiap daerah. 

Kearifan lokal atau nilai-nilai budaya lokal dapat di integrasikan kedalam 

pembelajaran, khususnya pembelajaran dalam ruang formal. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat (Elizar, 2005) bahwa pengembangan pembelajaran melalui budaya lokal 

berpotensi untuk dapat melestarikan budaya bangsa dan mengangkatnya menjadi suatu 

aset budaya yang layak untuk dibanggakan dalam berbagai kesempatan oleh peserta 

didik sebagai generasi pelanjut. Dengan terintegrasinya kearifan lokal kedalam 

pembelajaran, hal yang diharapkan adalah budaya lokal sebagai identitas tetap terawat 

ditangan para generasi sebagai pelanjut dari warisan budaya dimasa yang akan datang. 

Hal yang semestinya menjadi perhatian serius, bahwa budaya lokal harus sampai 

dengan baik ditangan para generasi muda agar budaya lokal tersebut tidak tergerus oleh 

budaya global. 

Pembelajaran bebasis kearifan lokal adalah pembelajaran yang lebih didasarkan 

kepada pengayaan dan penanaman nilai- nilai kultural. Dengan kata lain, pembelajaran 

yang demikian ini mengajak kepada kita semua untuk selalu dekat dan menjaga keadaan 

sekitar yang bersifat nilai lokal yang berada di dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Model pembelajaran ini bisa diidentifikasi dengan beberapa hal sebagai berikut: 
1) Gagasan dan dasar hukum yang melindungi. 

Gagasan tentang pembelajaran berbasis kearifan lokal ini berawal dari sebuah 

ungkapan yang disampaikan oleh Jhon Naisbit yang kemudian direspon dan 

dikembangkan oleh sebagian para pakar sosial dengan ungkapan ―thinks globaly acts 

localy‖ (berpikir global dan bertindak lokal). Maksud dari ungkapan tersebut adalah, 

seseorang bisa mengambil pengalaman dan pengetahuan apapun, dari suku manapun 

dan bangsa manapun, akan tetapi dalam pengaplikasiannya dalam sebuah tindakan 

ketika seseorang berada di dalam suatu tempat, maka ia harus menyesuaikan dengan 

nilai dan budaya yang ada di tempat tersebut. 

Dengan adanya pengetahuan yang bersifat global, seseorang akan dapat dengan 

mudah membaca dan mengenali suatu masalah dan memecahkannya. Maka dari itu 

seseorang perlu untuk berpengetahuan banyak agar wawasan menjadi relatif luas. Akan 

tetapi dalam hal pembelajaran, seorang pendidik tidak cukup hanya dengan 

berpengetahuan banyak dan berwawasan luas, akan tetapi untuk merefleksikan transfer 

of knolage (proses pembelajaran) tersebut juga harus disertai dengan emotion 

skill (kemampuan emosi) yakni bagaimana seorang pendidik harus bisa masuk ke dalam 

dunia di mana peerta didik tersebut berada.  

Dalam masalah ini ada satu hal yang perlu diingat yaitu ―seorang peserta didik 

yang datang ke sebuah kelas dalam suatu sekolah tidaklah seperti gelas kosong, akan 

tetapi mereka sudah membawa pengetahuan dan kebiasaan-kebiasaan dari tempat di 

mana ia tinggal‖. Dengan kata lain bahwa lingkungan yang menjadi tempat tinggal 

seorang peserta didik yang satu, berbeda dengan lingkungan yang menjadi tempat 

tinggal peserta didik yang lain. Dengan begitu sudah barang tentu bahwa status sosial 

dan ekonomi merekapun pasti berbeda- beda. Begitu juga dalam kearifan lokal 

masyarakat yang satu, pasti akan berbeda dengan kearifan lokal masyarakat yang lain. 

Itulah sebabnya kenapa di Indonesia ada semboyan ―Bineka Tunggal Ika‖ yang maksud 

dari semboyan tersebut adalah walaupun kita berasal dari suku yang berbeda serta 

budaya yang berbeda pula, akan tetapi kita memiliki satu kesatuan yaitu Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
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Dari kata semboyan yang tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa negara 

Indonesia memang telah mempunyai banyak sekali kearifan lokal masyarakat yang 

tentunya memiliki keanekaragaman budaya yang berbeda-beda pula. Maka dari itu 

sudah barang tentu bahwa negara Indonesia sebenarnya telah memiliki kekayaan budaya 

yang pastinya bisa memberi sebuah warna dan corak yang bisa dikembangkan menjadi 

sebuah karakter bangsa. 

Pembelajaran bebasis kearifan lokal sebenarnya adalah bentuk refleksi dan 

realisasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19/ 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, yaitu pasal 17 ayat 1 yang menjelaskan bahwa ‖kurikilum tingkat satuan 

pendidikan SD-SMA, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan 

satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat 

setempat, dan peserta didik‖. 
 

2) Tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang berbasis pada kearifan lokal. 

Tujuan dari pembelajaran berbasis kearifan lokal yaitu sesuai dengan narasi yang 

telah termaktub dalam Undang-Undang (UU) nasional yaitu UU No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, menyebutkan 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 Marusia 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‖. 
Sedangkan manfaat dari pembelajaran yang berbasis kearifan lokal antara lain: 

a) Melahirkan generasi- generasi yang kompeten dan bermartabat. 

b) Merefleksikan nilai- nilai budaya. 

c) Berperan serta dalam membentuk karakter bangsa 

d) Ikut berkontribusi demi terciptanya identitas bangsa. 

e) Ikut andil dalam melestarikan budaya bangsa. 
 

3) Arti penting sebuah nilai 

Bicara tentang nilai, maka sudah barang tentu tidak bisa lepas dari sebuah kata 

integritas, yang apabila dibahas lebih lanjut, maka integritas tersebut akan menjadi 

sebuah identitas. Dalam hal ini, ada sebuah penelitian yang dilakukan di Harvard 

University Amerika Serikat (Ali Ibrahim Akbar, 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. 

Arti penting dari sebuah nilai bisa dipahami sebagai sebuah integritas yang akan 

menjadi identitas dalam suatu bangsa. Dengan nilai tersebut maka suatu bangsa akan 

menjadi maju dan bermartabat. Begitu juga yang terjadi di dunia pendidikan. Seorang 

pengajar, tidak akan pernah bisa lepas dari sebuah kata sederhana yang disebut nilai. 

Karena dengan nilai tersebut maka seorang pengajar akan memiliki sebuah integritas 

yang pada akhirnya akan menjadi sebuah identitas, dan dengan identitas tersebut maka 

seorang pengajar akan memiliki sebuah kekhasan yang akan membedakan dengan para 

pengajar yang lain. Di sinilah biasanya terdapat suatu kecenderungan yang biasa terjadi 

di kalangan para pengajar adalah, mereka sering berlomba-lomba dengan metode 
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pengajaran yang dimiliki dan sudah dipelajarinya. Mereka tidak sadar bahwa sebuah 

integritas tidak bisa disederhanakan hanya dengan sebuah kata metode. Dengan kata 

lain bisa dikatakan sebagus apapun metode, jika tanpa disertai dengan integritas yang 

ada di dalam diri pengajar tersebut maka metode tersebut tidak akan menjadi efektif. 

Cara yang bisa dilakukan oleh seorang pelaku pendidikan, baik itu pengajar 

ataupun peserta didik adalah dengan menggali berbagi potensi nilai yang ada dalam 

sebuah kearifan lokal masyarakat tersebut (Supoyo, 2012). Dari situlah maka seorang 

pelaku pendidikan tersebut akan bisa melakukan perubahan pada dunia pendidikan yang 

dijalani dan ditekuninya. Perubahan harus berangkat dari tradisi kita, artinyanya bahwa 

perubahan bukan dengan meminjam tradisi orang ataupun bangsa lain. 
 

PENUTUP 

Kearifan lokal suku Selayar memiliki peran yang cukup startegis sebagai upaya 

mengurangi dampak globalisasi dengan cara menanamkan nilai-nilai positif yang 

terkandung dalam kearifan lokal tersebut. Salah satunya adalah kerjasama dan saling 

membantu, sebagaimana tradisi ketika hendak pindah rumah atau masuk rumah baru 

(nai‟ balla atau lette balla) dalam masyarakat Selayar. Kerjasama dalam konteks 

pembelajaran juga akan menggiring pembelajaran ke arah yang positif. Artinya, relasi 

pendidik-peserta didik akan semakin dekat dengan adanya nilai kerjasama dan saling 

membantu selama proses pembelajaran berlangsung. Pendidik membatu peserta didik 

yang kesulitan dalam menangkap materi, atau peserta didik membantu peserta didik 

yang lain, yang dianggap belum memahami materi pembelajaran tertentu. Dengan 

demikian, integrasi kearifan lokal daerah tertentu dalam pembelajaran adalah kemestian, 

demi menjaga dan merawat budaya lokal agar tidak tergerus oleh budaya global. 
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Abtsrak 
Hasil kajian ini merupakan pemahaman dan solusi atas permasalahan implementasi 

integrasi pendekatan saintifik ke dalam pembelajaran kooperatif, khususnya bagi 

para guru Pendidikan Dasar dan Menengah, karena masih banyak guru yang belum 

bisa mengubah pola pikir pembelajaran dari kurikulum lama ke Kurikulum 2013 

(K13) serta memberikan solusi atas permasalahan belum-tersedianya bahan ajar 

yang mendukung pembelajaran berbasis cooperative learning berpendekatan 

saintifik, yang akhirnya disajikan bahan ajar serta perangkatnya sebagai upaya 

membantu guru dalam mengimplementasikan proses pembelajaran K13 agar 

diperoleh pembelajaran yang berkualitas, efektif dan efisien. 

Kata kunci: bahan ajar, pembelajaran kooperatif, pendekatan saintifik, kurikulum 

2013. 
 

Permasalahan dalam proses pembelajaran merupakan salah satu permasalahan 

dalam kegiatan belajar dan mengajar. Tahun demi tahun, pemerintah Indonesia terus 

melakukan pembenahan dalam dunia pendidikan, salah satunya ialah melakukan 

pembenahan pada kegiatan belajar yaitu pembenahan kurikulum dan pembenahan 

standar proses. Sejak diterapkannya kurikulum 2013 (K13), maka proses pembelajaran 

disekolah di Indonesia secara bertahap hingga tahun 2019/2020 wajib menerapkan 

proses pembelajaran yang dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan yang ditentukan 

kriterianya oleh pemerintah, seperti pembelajaran dengan pendekatan tematik, tematik 

terpadu, saintifik, penyingkapan (discovery) atau pembelajaran berbasis pemecahan 

masalah (problem based learning) yang disesuaikan dengan karakteristik kompetensi 

dan jenjang pendidikan. (Permendikbud No. 65 tahun 2013, tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah).  

Merujuk pada standar proses pembelajaran yang diimplementasikan melalui 

pendekatan dalam pembelajaran, K13 sejatinya memiliki ciri khas dalam proses 

pembelajaran ―model pembelajaran‖. Model pembelajaran berdasar atas Kerangka 

Dasar dan Struktur Kurikulum yang ditetapkan pemerintah, secara tersirat dan tersurat 

ialah sebagaimana seperti yang tersaji dalam Permendikbud No. 70 tahun 2013 tentang 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum yaitu mengisyaratkan model pembelajaran 

yang bernafaskan konstruktivisme, model pembelajaran bernafaskan konstruktivisme 

mengacu pada model pembelajaran kooperatif dengan metode yang berbeda-beda. 

Implementasi integrasi pendekatan saintifik ke dalam pembelajaran kooperatif 

masih banyak menjumpai kendala, khususnya pada guru Pendidikan Dasar dan 

Menengah, fenomena tersebut terjadi karena masih banyak guru yang belum bisa 

mengubah pola pikir pembelajaran dari kurikulum lama ke K13 dan belum tersedianya 

bahan ajar yang mendukung pembelajaran dengan pendekatan saintifik, sehingga 

diperlukannya pemahaman ideal tentang bahan ajar serta perangkatnya sebagai upaya 

membantu guru dalam mengimplementasikan proses pembelajaran K13 agar diperoleh 

proses pembelajaran yang berkualitas, efisien, dan efektif serta berkontribusi 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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PEMBAHASAN  

Pedoman K13 tentang Proses Pembelajaran dan Bahan Ajar 

Dasar dalam mengklasifikasikan bahan ajar sesuai kriteria pembelajaran K13 ialah 

dengan merujuk pada pedoman atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Adapun pedoman atau instruksi tersebut di antaranya: 

Permendikbud No. 65 tahun 2013, tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah (BAB IV Pelaksanaan Pembelajaran): 

“Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan 

tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan 

penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan 

dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.” 

Permendikbud No. 70 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 

yang menjabarkan beberapa penyempurnaan pola pikir dalam K13 sebagai berikut:  

1. Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada 

peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang 

dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama;  

2. Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran 

interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media 

lainnya);   

3. Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik 

dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta 

diperoleh melalui internet);    

4. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa 

aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains);  

5. Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);  

6. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia;  

7. Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (users) dengan 

memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;  

8. Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi 

pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan  

9. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. 

Bahan Ajar 
Pannen (2011) mengungkapkan bahwa bahan ajar ialah bahan-bahan atau materi 

pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan oleh guru atau peserta didik 

dalam proses pembelajaran, sedangkan Widodo dan Jasmadi (2008) menjelaskan 

bahwa, bahan ajar merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan 

materi pembelajaran, metode pembelajaran, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi 

yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Menurut Belawati (2003:1), bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran 

yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam sebuah proses 

pembelajaran, sedangkan menurut Muhaimin (2008: 25) dalam modul Wawasan 

Pengembangan Bahan Ajar mengungkapkan bahwa bahan ajar merupakan segala 

bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan 
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kegiatan pembelajaran. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan untuk 

membantu guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar 

sangat menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Bahan ajar harus dikuasai 

dan dipahami oleh siswa karena membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) secara garis besar 

terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam 

rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis- jenis materi 

pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, 

dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar 

kompetensi yang telah ditentukan. Bahan atau materi kurikulum dapat bersumber dari 

berbagai disiplin ilmu baik yang berumpun ilmu-imu sosial (social science) maupun 

ilmu-ilmu alam (natural science). Bahan ajar dikategorikan menjadi dua yaitu bahan 

ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Adapun kategori bahan ajar dapat disajikan pada 

Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1 Kategori dan Karakteristik Bahan Ajar Cetak 

Jenis Bahan Ajar Cetak Karakteristik 

Modul Terdiri dari bermacam-macam bahan tertulis yang digunakan 

untuk belajar mandiri. 

Handout Merupakan bermacam-macam bahan cetak yang dapat 

memberikan informasi kepada siswa. Handout ini terdiri dari 

catatan (baik lengkap maupun kerangkanya saja), tabel, diagram, 

peta, dan materi-materi tambahan lain. 

Lembar kerja siswa Termasuk di dalamnya lembar kasus, daftar bacaan, lembar 

praktikum, lembar pengarahan tentang proyek dan seminar, 

lembar kerja, dan lain sebagainya 

Sumber: Belawati (2003:115) 

American Hospital Association 1978 dalam Belawati (2003) mencatat kelebihan 

dan kekurangan dari masing-masing jenis bahan ajar noncetak dan dapat dideskripsikan 

pada Tabel 2 sebagai berikut. 
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Tabel 2 Kelebihan dan Kekurangan Jenis Bahan Ajar Noncetak 

Jenis Bahan 

Ajar  Non 

Cetak 

Kelebihan Kekurangan 

OHT  

(Overhead 

Transparancies) 

- Penggunaan proyektor yang dapat 

dioperasikan dapat di kontrol langsung 

oleh pengajar.  

- Hanya membutuhkan sedkit persiapan. 

- Persiapan mudah dan murah.  

- Khususnya bermanfaat untuk kelas besar 

- Membutuhkan alat yang 

khusus untuk 

mengoperasikannya. 

- Proyektornya terlalu besar 

jika dibandingkan dengan 

proyektor lainya 

Audio - Mudah dipersiapkan dengan 

menggunkan tape biasa.  

- Dapat diaplikasikan dihampir semua 

mata pelajaran   

- Alat yang digunakan kompak, mudah 

dibawa, dan mudah dioperasikan.  

- Fleksibel dan mudah diadaptasi, baik 

secara sendiri atau terkait dengan bahan-

bahan lainnya.  

- Mudah diperbanyak dan murah. 

- Ada kecenderungan 

penggunaannya berlebihan   

- Aliran informasi yang 

disampaikan sangat fixed 

Video - Bermanfaat untuk menggambarkan 

gerakan, keterkaitan, dan memberikan 

dampak terhadap topik yang dibahas.  

- Dapat diputar ulang.  

- Dapat dimasukkan teknik film lain, 

seperti animasi.  

- Dapat dikombinasikan antara gambar 

diam dengan gerakan. 

- Ongkos produksinya 

mahal.  

- Tidak kompatibel untuk 

beragam format video. 

Slide - Berwarna dan subjeknya asli.  

- Mudah direvisi dan diperbaharui.  

- Dapat dikombinasikan dengan audio.  

- Dapat dimanfaatkan untuk kelompok 

atau individu. 

- Membutuhkan alat khusus 

untuk mengoperasikannya.  

- Sekuen dapat terganggu 

jika dioperasikan secara 

individual. 

Computer 

Based Material 

- Interaktif dengan siswa.  

- Dapat diadaptasi sesuai kebutuhan 

siswa.  

- Dapat mengontrol hardware media lain.   

   

- Memerlukan computer dan 

pengetahuan programmer.  

- Membutuhkan hardware 

khusus untuk proses 

pengembangan dan 

penggunaannya.  

- Hanya efektif bila 

digunakan untuk 

penggunaan seseorang atau 

beberapa orang dalam kurun 

waktu tertentu. 

Sumber: Belawati (2003: 117) 

Pembelajaran Kooperatif 
Menurut Johnson, Johnson dan Holubec dalam Felder & Rebecca (2007), 

"Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran menggunakan kelompok kecil di mana 

siswa bekerjasama untuk memaksimalkan aktivitas belajar mereka, satu sama lain atau 

secara tim". Model pembelajaran kooperatif berlandaskan pada teori belajar Vygotsky 

yang menekankan pada interaksi sosial sebagai sebuah mekanisme untuk mendukung 

perkembangan kognitif (Peter, 1995). Para siswa diberi tanggung jawab untuk 

menciptakan sebuah komunitas dalam sebuah pembelajaran dan berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran dan membuat pembelajaran dalam kelas menjadi bermakna 

daripada harus bekerja secara individu (Gupta & Jyoti, 2014). Pembelajaran kooperatif 
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memberikan banyak ide dan konsep dari anggota yang berbeda, mudah dan jelas dalam 

sebuah proses pembelajaran (Kiran, Qaisara, Sidra, Mehwish & Amna, 2012). Struktur 

pembelajaran kooperatif merupakan hubungan instruksional antara guru, siswa dan 

teknologi, dan kerangka pembelajaran yang layak dan konstruktif untuk mendukung 

proses pembelajaran, pembelajaran diarahkan sebagai perspektif sosial dalam 

pembelajaran konstruktivis, pembelajaran kooperatif adalah alternatif yang sangat 

kredibel (Neo, 2005). Jadi dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang menggunakan kelompok belajar dengan kerangka pembelajaran 

yang bernafaskan konstruksivisme dan berlandaskan pada teori belajar yang 

menekankan proses interaksi sosial. 

Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 
Menurut Johnson & Johnson dalam Richard M. Felder & Rebecca (2007), 

karakteristik model pembelajaran kooperatif terdiri atas: Positive interdependence; 

Individual accountability; Face-to-face promotive interaction; Appropriate use of 

collaborative skills; Group processing. Adapun langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3 Langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

Fase Tindakan Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai 

pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. 

Fase 2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi keapada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok 

kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efesien. 

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar. 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas mereka. 

Fase 5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil kerjanya. 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun 

hasil belajar individu setiap kelompok. 

Sumber: Arend (2004:371) 

Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang 

pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 (Hodson, 

1996:115). Pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan salah satu kegiatan 

pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran tradisional (Atsnan 

& Gazali, 2013). Pendekatan saintifik bisa diintregasikan kedalam beberapa model 

pembelajaran, salah satu model pembelajaran yang dapat diintegrasikan dalam 

pembelajaran saintifik adalah model pembelajaran kooperatif (Nugroho, 2013). 

Menurut Sani (2014) pendekatan saintifik berkaitan erat dengan metode saintif 

(ilmiah) pada umunya melibatkan kegiatan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan 

untuk perumusan hipotesis atau pengumpulan data, sedangkan Hidayah (2013) 

menyebutkan bahwa pembelajaran berpendekatan saintifik merupakan pembelajaran 

yang menggunakan pendekatan ilmiah dan inkuiri, siswa berperan secara langsung baik 

secara individu maupun kelompok untuk menggali konsep dan prinsip selama kegiatan 
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pembelajaran dan tugas guru adalah mengarahkan proses belajar yang dilakukan siswa 

dan memberikan koreksi terhadap konsep dan prinsip yang didapatkan siswa. Marjan 

(2014) menyatakan bahwa, Secara teoritis pembelajaran pendekatan saintifik 

merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada pembelajaran inkuiri, yang 

memiliki relevansi dengan hakikat sains, yang bukan sekedar kumpulan fakta dan 

prinsip tetapi mencakup cara-cara bagaimana memperoleh fakta dan prinsip tersebut 

beserta sikap saintis dalam proses sains dasar yaitu mengamati, mengklasifikasi, 

mengkomunikasi, mengukur, memprediksi, dan menyimpulkan. Menurut Nur (2011) 

dan Ibrahim (2010), pendekatan atau metode saintifik adalah pendekatan atau metode 

untuk mendapatkan pengetahuan melalui dua jalur yaitu jalur akal (nalar) dan jalur 

pengamatan. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

saintifik adalah pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah yang melibatkan 

proses sains melalui dua jalur yaitu jalur nalar dan pengamatan. Pendekatan saintifik 

memudahkan guru atau pengembang kurikulum untuk memperbaiki proses 

pembelajaran, yaitu dengan memecah proses ke dalam langkah-langkah atau tahapan-

tahapan secara terperinci yang memuat instruksi untuk siswa melaksanakan kegiatan 

pembelajaran (Varelas & Ford, 2008:31). Model pembelajaran yang diperlukan adalah 

yang memungkinkan terbudayakannya kecakapan berpikir sains, terkembangkannya 

“sense of inquiry” dan kemampuan berpikir kreatif para peserta didik. Adapun proses 

pembelajaran dengan metode saintifik disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4 Proses Pembelajaran Saintifik 

Kegiatan Aktivitas Belajar 

Mengamati 

(Observing) 

Melihat, Mengamati, Membaca, Mendengar, Menyimak (Tanpa dan 

dengan Alat) 

Menanya 

(Questioning) 

Mengajukan Pertanyaan dari yang Faktual Sampai ke yang Bersiat 

Hipotesis Diawali dengan Bimbingan Guru Sampai dengan Mandiri 

(Menjadi Suatu Kebiasaan) 

Pengumpulan Data 

(Experimenting) 

Menentukan Data yang Diperlukan dari Pertanyaan yang Diajukan 

Menentukan Sumber Data (Benda, Dokumen, Buku, Ekperimen) 

Mengumpulkan Data 

Mengasosiasi 

(Associating) 

Menganalisis Data dalam Bentuk Membuat Kategori, Menentukan 

Hubungan Data/Kategori Menyimpulkan dari Hasil Analisis Data Dimulai 

dari Unstructured-Uni Structure-Multi Structure-Complicated Structure 

Mengkomunikasikan 

(Communicating) 

Menyampaikan Hasil Konseptualisasi dalam Bentuk Lisan, Tulisan, 

Diagram, Bagan, Gambar atau Media Lainnya 

Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 81A tahun 2013. (Jakarta: 2013). 

Bahan Ajar Berbasis Pembelajaran Kooperatif dengan Pendekatan Saintifik 
Setelah mengkaji beberapa teori berkaitan dengan pembelajaran berbasis 

pembelajaran kooperatif dengan pendekatan saintifik di atas, selanjutnya disajikan pula 

bentuk bahan ajar beserta perangkatnya yang memiliki relevansi antara kajian teoretik 

dan aplikasinya sebagai wujud implementasi untuk menjawab permasalahan yang telah 

diungkap pada bagian awal yaitu permasalahan integrasi pembelajaran kooperatif 

berpendekatan saintifik pada proses pembelajaran, yang akhirnya menghasilkan 

pemahaman dan solusi bahan ajar sesuai kriteria pembelajaran K13. Adapun bahan ajar 

dan perangkatnya tersebut disajikan sebagai berikut: 

1. Software Multimedia Interaktif 

Software multimedia interaktif terdiri atas teks, gambar, dan video-video pilihan 

berkaitan atas materi pembelajaran yang disampaikan. Software ini berfungsi sebagai 
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media pengajar untuk materi pembahasan yang sedang dibahas dan juga berfungsi 

sebagai media siswa ketika diinstruksikan oleh pengajar untuk bekerja dalam sebuah 

kelompok belajar. 

2. Group Sheet (lembar kelompok) 

Group sheet diwujudkan dalam bentuk kertas berukuran A4, HVS 70 atau 80 

gram, group sheet berbentuk sebagai formulir yang mencakup identitas kelompok, tugas 

masing-masing anggota kelompok, dan poin penting yang mereka dapat untuk mereka 

gunakan sebagai bahan presentasi. Group sheet sangat membantu siswa dalam 

kelompok dan juga membantu pengajar terutama ketika digunakan sebagai dokumen 

evaluasi pembelajaran dan mengontrol perkembangan siswa. 

3. Software Photoviewer  

Software Photo Viewer berfungsi untuk mempermudah siswa saat mereka 

mempresentasikan gambar hasil kerja kelompok mereka sebagai tugas yang mereka 

peroleh dari guru atau pengajar. 

4. Skenario Pembelajaran  
Skenario pembelajaran diwujudkan dalam bentuk lembar project task. Skenario 

pembelajaran berisi tentang poin-poin yang harus dilakukan oleh guru atau pengajar 

saat menggunakan produk-produk pengembangan. Skenario pembelajaran berfungsi 

untuk mempermudah guru atau pengajar dalam mengelola kelas cooperative. 

PENUTUP  

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) salah satunya dipengaruhi oleh kualitas 

pendidikan, salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan kualitas pendidikan ialah 

dengan menyelesaikan permasalahan dalam pendidikan, dunia pendidikan tidak lepas 

dari permasalahan, banyak permasalahan pendidikan yang bisa ditemukan dengan cara 

menelusuri sumber masalah tersebut, contohnya seperti ―permasalahan hasil belajar 

siswa yang merupakan akibat dari permasalahan dalam  proses pembelajaran‖, hal 

tersebut sangat disayangkan karena hasil belajar siswa sesungguhnya mencerminkan 

kualitas mereka, jangan sampai kualitas siswa terus menurun dan berpredikat buruk 

ketika mereka menjadi ―output‖, oleh sebab itu sudah merupakan kewajiban kita 

bersama untuk membenahi permasalahan kualitas mereka sebagai tujuan mengarahkan 

mereka menjadi SDM yang unggul yang mampu bersaing dalam lingkup regional 

maupun internasional. 

Tujuan spesifik atas kajian pembahasan ini ialah menyelesaikan permasalahan dan 

memberikan solusi pada proses pembelajaran yang merupakan salah satu permasalahan 

pendidikan, dengan memetakan instruksi atau pedoman K13 kemudian 

mengklasifikasikan bahan ajar berdasarkan kriteria pembelajaran K13, mengingat bahan 

ajar berkontribusi dominan dalam proses pembelajaran. 

Bahan ajar merupakan salah satu komponen penting dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan khususnya penyelenggaraan pendidikan dasar dan 

menengah. Tanpa memiliki bahan ajar, seorang guru tidak dapat mentransfer ilmunya 

secara efektif dan efisien. Bahan ajar sebagaimana dipaparkan dalam buku Panduan 

Memilih dan Menyusun Bahan Ajar (Depdiknas 2006: 3) merupakan salah satu 

komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu 

siswa mencapai hasil belajar.  

Bahan ajar dirancang untuk membantu guru dalam memberikan pengalaman 

belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Setiyawan (2013: 4) 

menjelaskan bahwa, ―pengalaman belajar dapat terwujud melalui penggunaan 
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pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang memuat kecakapan hidup 

yang perlu mereka kuasai agar menjadi SDM berkualitas‖. 

Rancangan bahan ajar bertema pembelajaran berbasis pembelajaran kooperatif 

dengan pendekatan saintifik sesuai K13 dengan berbagai relevansi pedomannya, di 

antaranya: program multimedia interaktif, groupsheet, photoviewer, dan skenario 

pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian Said (2016) bahwa, terdapat kelebihan 

bahan ajar berbasis pembelajaran kooperatif dengan pendekatan saintifik yaitu: (1) 

siswa lebih cepat membentuk kelompok ketika mereka diinstruksikan oleh pengajar; (2) 

siswa-siswa kelompok eksperimen lebih tertib dan teratur ketika mereka mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh pengajar; (3) dalam satu proses pembelajaran mulai 

membentuk kelompok hingga menyelesaikan materi pembelajaran didapatkan waktu 

yang tepat dan lebih cepat; (4) siswa dapat mengukur kemampuannya sendiri secara 

individu melalui software multimedia interaktif ketika mereka belajar secara individu; 

(5) guru lebih mudah mengontrol perkembangan siswanya melalui groupsheet; (6) 

produk pembelajaran efektif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. 
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Abtsrak 
Pembelajaran membaca permulaan  merupakan representasi visual bahasa untuk 

menguasai sistem tulisan dalam tingkatan proses pembelajaran membaca. Tujuan 

dari pembelajaran membaca permulaan adalah untuk membunyikan/melafalkan kata 

atau kalimat dengan melatih siswa dalam menguasai teknik membaca, dan melatih 

keterampilan siswa. Proses pembelajaran membaca permulaan membutuhkan media 

sebagai alat bantu agar siswa mudah memahami. Cerita bergambar merupakan salah 

satu media yang digunakan dalam pembelajaran membaca permulaan. Pemilihan 

media cerita bergambar sebagai salah satu media karena dapat lebih dimengerti, 

lebih menarik dan siswa lebih mudah dalam memvisualisasikan peristiwa yang 

diceritakan. Gambar-gambar yang terdapat dalam cerita bergambar lebih menarik 

dihadirkan, sehingga siswa dapat membaca dengan penuh kesungguhan untuk 

mengikuti dan mencoba memahami alur gambar yang dilihatnya. Pelaksanaan 

pembelajaran membaca permulaan dapat dilakukan dengan menyesuaikan dengan 

tema pembelajaran. Adapun kegiatan membaca permulaan dengan menggunakan 

cerita bergambar dapat disesuaikan dengan perancangan pelaksanaan 

pembelajarannya. 

Kata kunci: Pembelajaran, Membaca Permulaan, Cerita Bergambar 

 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dari setiap 

pengalaman yang terjadi yang dapat membawa perubahan perilaku terhadap diri 

seseorang dalam waktu yang relatif lama. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003, pembelajaran ialah suatu proses dimana terjadinya suatu 

interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar. Menurut pengertian 

pembelajaran, dalam memperoleh suatu ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, 

dan tabiat serta pembentukan sikap dan keyakinan pada diri siswa diperlukan bantuan 

yang diberikan kepada peserta didik. Searah dengan pandangan pembelajaran yang 

memberikan suatu bantuan dari pendidik ke peserta didik juga dilakukan dalam 

pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa sangat dibutuhkan oleh peserta didik untuk 

dapat mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, serta dapat digunakan 

sebagai alat berkomunikasi dalam mengemukakan suatu gagasan dan perasaan. 

Pembelajaran berbahasa meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca dan keterampilan menulis.  

Membaca sebagai salah satu keterampilan berbahasa merupakan penting bagi 

siswa. Pembelajaran membaca diajarkan kepada anak sejak sedini mungkin. Hal ini 

karena dengan membaca dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap hal-hal 

yang terjadi di lingkungan mereka khususnya dalam merepresentasikan hal-hal visual 

yang mereka lihat. Kemampuan membaca akan mendukung siswa dalam menguasai 

berbagai pembelajaran yang akan diajarkan. Siswa kelas rendah yang memiliki 

kemampuan membaca rendah akan mengalami kesulitan dalam mempelajari 

pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Sehingga agar siswa dapat membaca untuk 

belajar, siswa tersebut harus belajar untuk membaca (Lerner dalam Abdurrahman, 

2003). Pembelajaran membaca tahap awal (membaca permulaan) diperoleh di kelas I 
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dan II (Zuhdi & Budiasih, 2001). Pembelajaran membaca permulaan di kelas I dan II 

diharapkan dapat membantu siswa dalam pengenalan huruf, suku kata, kata, kalimat.  

Membaca permulaan merupakan tingkat awal dari seseorang untuk bias membaca 

(Dalman, 2014). Menurut Zuhdi dan Budiasih (2001), ada dua tahap dalam memberikan 

membaca permulaan yaitu pra membaca dan membaca. Tahap pra-membaca siswa akan 

diberikan pembelajaran mengenai sikap duduk yang baik dalam membaca, cara 

meletakkan buku dimeja, cara memegang buku yang benar, cara membuka dan 

membalikkan halaman buku dan bagaimana melihat dan memperhatikan setiap tulisan. 

Dalam pembelajaran membaca permulaan dipusatkan bagaimana siswa dapat 

menyuarakan tulisan, lafal, intonasi yang wajar, kelancaran dan kejelasan suara. 

Memudahkan siswa dalam proses pembelajaran membaca permulaan tentu 

membutuhkan media sebagai alat bantu dalam memudahkan siswa untuk mudah 

memahami dan mengerti apa yang akan di belajarkan.  

Menurut Cox (1996) dalam berkreasi sebagai bahan pembelajaran dan untuk 

ekspresi diri dan kenikmatan, guru membutuhkan media. Media tersebut dapat berupa 

buku, kertas dan perlengkapan lain yang dapat digunakan dan tersedia bagi anak. Dalam 

mengajarkan anak dapat menggunakan sastra anak-anak yang menjadi bahan utama 

digunakan, bersama dengan tulisan anak-anak yang otentik lainnya. Cerita bergambar 

sebagai salah satu media dalam pembelajaran membaca permulaan disesuaikan 

berdasarkan bacaan ringan yang dilihat dari segi esensi dan menarik dari segi desain. 

Cerita bergambar yang dipilih dalam pembelajaran membaca permulaan harus 

disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswa.  

PEMBAHASAN 

Pembelajaran Membaca Permulaan 

Membaca mempunyai sifat reseptif, yang artinya seorang penulis dalam sebuah 

bacaan memberikan pesan atau informasi kepada si pembaca. Informasi fokus yang 

dibutuhkan disampaikan pada pesan tersebut. Memahami makna lambang/tanda/tulisan 

dalam sebuah teks berupa kata, kelompok kata, kalimat, paragraph, ataupun wacana 

yang utuh merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pembaca. Oleh sebab itu, 

dapat dikatakan bahwa pembelajaran membaca merupakan proses mengubah 

lambang/tanda/tulisan menjadi sebuah wujud yang bermakna (Dalman, 2014). 

Pembelajaran membaca permulaan tahap awal sebagai dasar bagi anak dalam belajar 

mulai di kelas rendah (kelas I dan II). Pembelajaran membaca permulaan  merupakan 

representasi visual bahasa untuk menguasai sistem tulisan dalam tingkatan proses 

pembelajaran membaca. Tingkatan dalam proses pembelajaran membaca ini sering 

disebut sebagai tingkatan belajar membaca (learning to read). Memperoleh kemampuan 

dan menguasai isi bacaan dengan baik dalam membaca permulaan siswa dituntut untuk 

selalu belajar. 

Kemampuan yang dimiliki siswa pada saat awal sebagai bekal untuk dapat 

membaca pada tahap lanjut merupakan kemampuan dasar dalam membaca permulaan 

yang harus dimiliki oleh siswa. Wardani (1995) menyatakan untuk dapat membaca 

permulaan, siswa dituntut agar mampu: a) membedakan bentuk huruf; b) mengucapkan 

bunyi huruf dan kata dengan benar; c) menggerakkan mata dengan cepat dari kiri ke 

kanan sesuai dengan urutan tulisan yang dibaca; d) menyuarakan tulisan yang sedang 

dibaca dengan benar; e) Mengenal arti tanda-tanda baca; serta f) mengatur tinggi rendah 

suara sesuai dengan bunyi, makna kata yang diucapkan, serta tanda baca. 

Kemampuan dalam membaca dapat dimiliki seseorang berdasarkan  pada tujuan 

yang ingin dicapainya. Berbagai macam tujuan yang ingin di capai dalam setiap 
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membaca. Menurut Faris (1993) bahwa tujuan dari pembelajaran membaca di fokuskan 

untuk membangkitkan, membina dan memupuk minat siswa dalam membaca. Hal ini 

agar siswa merasa dapat diterima dan mampu mengembangkan sikap berbahasa, 

walaupun dalam pengembangannya hanya taraf melafalkan kata atau kalimat, serta 

memahami dan mengingat artinya dengan baik dengan adanya upaya dan bimbingan 

dari berbagai pengalaman membaca.  

Pembelajaran membaca permulaan memiliki 8 tujuan dalam Depdikbud (1992), 

yaitu: (1) dalam memahami dan melaksanakan cara membaca dengan baik dan benar, 

siswa perlu memupuk dan mengembangkan kemampuan yang siswa miliki; (2) dalam 

mengenal huruf-huruf sebagai tanda bunyi dan suara, siswa perlu melatih dan 

mengembangkan kemampuan yang siswa miliki; (3) agar terampil mengubah tulisan 

menjadi suara, siswa perlu melatih dan mengembangkan kemampuan yang siswa miliki; 

(4) mengenalkan dan melatih siswa agar mampu membaca dengan teknik-teknik 

tertentu; (5) memahami kata-kata yang dibaca dan mengingat artinya dengan baik 

dengan melatih keterampilan yang siswa miliki; (6) menetapkan arti tertentu dari sebuah 

kata dalam konteks kalimat dengan melatih keterampilan yang siswa miliki; (7) 

memupuk dan mengembangkan keterampilan siswa dalam memahami dan menikmati 

keindahan cerita Indonesia yang sederhana; dan (8) siswa dapat mengungkapkan 

ide/pesan sederhana secara lisan atau tertulis. Tujuan pembelajaran membaca tersebut 

akan menjadi acuan untuk mencapai suatu kemampuan awal membaca siswa. 

Berdasarkan tujuan akhir yang dimaksudkan dalam pembelajaran membaca 

permulaan adalah untuk membunyikan/melafalkan kata atau kalimat dengan melatih 

siswa dalam menguasai teknik membaca, dan melatih keterampilan siswa. Mencapai 

tujuan pembelajaran membaca permulaan di kelas rendah, guru harus merancang suatu 

pembelajaran dalam membaca permulaan dengan baik sehingga menumbuhkan 

kebiasaan membaca sebagai suatu yang sangat menyenangkan bagi siswa.  

Seorang guru merancang suatu pembelajaran untuk menumbuhkan kebiasaan 

membaca bagi siswa tidak dengan mudah. Hal ini karena guru harus memperhatikan 

beberapa tahap perkembangan dalam membaca permulaan atau membaca awal siswa. 

Menurut Ruspitasari dalam Yuzniwati (2012) ada beberapa tahap perkembangan 

membaca awal yaitu: tahap fantasi (magical stage), tahap pembentukan konsep diri (sel 

concept stage), tahap membaca gambar (bridging reading stage), tahap pengenalan 

bacaan (take-off reader stage), tahap membaca lancar (independent reader stage). 

Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing tahap perkembangan membaca awal. 

Pertama, tahap fantasi (magical stage): Pada tahap ini, anak sudah belajar untuk 

menggunakan buku, melihat dan membalik lembaran buku ataupun membawa buku 

yang disukainya. Dalam tahap ini, orang tua atau guru (pendidik) dapat memberi 

rangsangan (stimulus) dengan membacakan buku cerita bergambar yang disukai oleh 

anak. Hal ini dapat membuat anak merasa tertarik untuk mendengarkannya sehingga 

menjadi sebuah indikator dalam mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca.  

Kedua, tahap pembentukan konsep diri (sel concept stage): Pada tahap ini, anak 

mulai melibatkan diri dalam kegiatan membaca, pura-pura membaca buku, memberi 

makna pada gambar atau pengalaman sebelumnya dengan buku, menggunakan bahasa 

baku meskipun tidak cocok dengan tulisan  sehingga anak mulai memandang dirinya 

sebagai pembaca. Sebaiknya orang tua maupun guru selaku pendidik dapat melibatkan 

anak dalan kegiatan atau aktivitas membaca. Sehingga hal ini dapat menjadi indikator 

yang membuat anak mengenal huruf abjad secara acak.  
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Ketiga, tahap membaca gambar (bridging reading stage): Pada tahap ini, anak 

dapat mengungkapkan kata-kata yang bermakna dan berhubugnan dengan dirinya, 

sudah mengenal lagu dan abjad, sehingga tumbuh kesadaran pada diri anak akan tulisan 

dalam buku dan menemukan kata yang pernah ditemui sebelumnya. Dalam tahap ketiga 

ini, guru maupun orang tua selaku pendidik dapat melakukan permainan-pemainan 

bahasa yang dapat memperbanyak kosa katanya dan dapat menyediakan berbagai 

macam buku bacaan, kartu kata. Hal ini dapat menjadi indikator untuk memahami 

hubungan antara bunyi dengan bentuk huruf.  

Keempat, tahap pengenalan bacaan (take-off reader stage): Pada tahap ini, anak 

akan mulai menggunakan tiga sistem isyarat (graphoponic, semantic, syntactic) secara 

bersama-sama. Anak akan tertarik pada setiap bacaan yang ditemuinya, dapat 

mengingat tulisan dalam konteks tertentu, berusaha mengenal tanda-tanda di lingkungan 

dan membaca berragam tanda pada kotak susu, iklan, maupun pasta gigi dan hal-hal lain 

yang ditemuinya. Hal ini dapat menjadi indikator untuk  membaca gambar yang 

memiliki kata sederhana.  

Keenam, tahap membaca lancar (independent reader stage): Pada tahap ini, 

berbagai jenis buku yang berbeda dapat dibaca oleh anak secara bebas. Anak dapat 

pengalaman dan isyarat yang telah dikenalnya, dapat membuat perkiraan bahan-bahan 

bacaan dan menyusun pengertian dari tanda. Berbagai pengalaman anak yang 

berhubungan dengan bahan-bahan akan semakin mudah dibaca. Hal ini dapat menjadi 

indikator yang digunakan dalam mengerti dan mengenal beberapa suku kata. 

Berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa adanya suatu kesinambungan 

mulai tahap yang pertama (tahap fantasi) hingga tahapan perkembangan membaca 

permulaan atau membaca awal yang terakhir (tahapan membaca lancar). Setiap anak 

akan melewati tiap tahapan tersebut untuk  memiliki kemampuan membacanya. Ketika 

anak telah melewati kelima tahap tersebut, kemampuan membaca anak akan semakin 

baik terlebih akan mempengaruhi prestasi anak dalam pembelajaran. 

Pelaksanaan Membaca Permulaan Berbasis Cerita Bergambar 

Membaca permulaan dapat diartikan ketika seorang anak dapat memahami kata 

dan baris-baris kalimat serta mengenal bacaan atau lambang tulis dengan ketepatan dan 

kecepatan (Aminah, 2013). Pemahaman keaksaraan seperti membaca buku atau sering 

menggunakan tulisan maupun  simbol saat pembelajaran merupakan persiapan yang 

mendukung dalam pembelajaran membaca. Bahan yang digunakan  untuk membaca 

permulaan harus berdasarkan dengan bahasa dan pengalaman anak. Berkaitan dengan 

bahan pembelajaran yang akan disusun oleh pendidik/guru. Menurut Depdiknas (2003) 

ada beberapa bahan pembelajaran yang disampaikan meliputi: (1) bahan tahap persiapan 

(cara memegang buku, membalikkan halaman buku, memperhatikan gambar atau 

tulisan); (2) bahan tahap membaca (lafal dan intonasi kata dan kalimat sederhana, huruf 

yang digunakan sudah dikenal siswa, kata bermakna, puisi yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa, dan bacaan lebih kurang sepuluh kalimat sederhana). 

Media sebagai sumber belajar agar tercapainya hasil belajar yang optimal harus 

dikembangkan, hal ini sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas dalam 

suatu proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Perlu di perhatikan bahwa dalam 

meningkatkan proses dan hasil dalam pembelajaran yang optimal siswa harus lebih aktif 

dalam proses pembelajaran dengan banyak melakukan interaksi dengan sumber belajar 

yang tersedia. Karena tanpa adanya interaksi dengan sumber belajar maka tidak 

memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, sehingga akan sulit mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan.  
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Media dapat mendukung pencapaian dari suatu tujuan pembelajaran. Berbagai 

media yang dapat digunakan guru antara lain buku cerita bergambar, ragam alat 

permainan, kartu suku kata, dan sebagainya (Yuliana, Yusuf, dan Halida, 2014). 

Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran membaca permulaan harus 

dengan efisien, efektif, menarik dan menyenangkan sehingga dapat merangsang 

perkembangan berpikir siswa dan dapat menimbulkan suasana belajar yang 

menyenangkan dan berpusat pada siswa. Cerita bergambar merupakan salah satu media 

yang digunakan dalam pembelajaran membaca permulaan.  Hal ini karena dengan cerita 

bergambar lebih menarik dan siswa dapat lebih mudah untuk mengerti dan memahami 

untuk mevisualisasikan peristiwa yang diceritakan.  

Berdasarkan teori kognitif yang dikemukakan oleh J. Piaget dalam Ormrod (2008) 

yang memperhatikan perkembangan kognitif anak ketika anak usia 7 sampai 11 tahun 

yang termasuk dalam operasional konkret, di jelaskan bahwa  anak dapat melaksanakan 

suatu tindakan operasional dimana anak mampu untuk melaksanakan operasi dan 

penalaran logis melalui contoh-contoh yang konkret atau spesifik yang diberikan kepada 

anak kemudian anak dapat mengapresiasikan pandangan orang lain. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa salah satu unsur yang harus di perhatikan dalam perkembangan 

kognitif anak adalah adanya suatu interaksi yang terjalin antara anak dengan lingkungan 

fisiknya. Oleh karena itu, cerita bergambar merupakan media yang tepat di gunakan 

dalam pembelajaran membaca permulaan. Hal ini juga sependapat dengan Aminah 

(2013) yang  mengatakan bahwa cerita bergambar dapat digunakan baik secara klasikal, 

kelompok maupun individu selain itu juga cerita bergambar  lebih mudah diterima oleh 

anak karena bersifat konkrit, nyata terlihat, mampu mengatasi keterbatasan ruang yang 

dimiliki. 

Cerita bergambar merupakan suatu bentuk jalinan dari cerita yang menggunakan 

gambar-gambar yang tidak bergerak yang di susun sedemikian rupa dalam suatu seni 

(Rita, 2014). Cerita bergambar yang disajikan akan dicetak pada suatu kertas yang di 

lengkapi dengan teks pendek. Cerita bergambar yang ditampilkan memiliki kelebihan 

yaitu mudah dipahami, Hal ini karena cerita bergambar yang di sampaikan melalui 

media yang unik dimana menggabungkan teks dan gambar dalam suatu bentuk yang 

kreatif. Media cerita bergambar juga dapat menarik perhatian semua orang juga 

termasuk anak-anak dari berbagai usia. Dengan demikian, media cerita bergambar 

merupakan suatu bentuk tiruan gambar binatang, tumbuhan, orang yang  dibuat dengan 

coretan pensil yang mengantarkan suatu pesan atau sebagai perantara dalam bercerita 

berupa karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang. 

Selain itu, penggunaan cerita bergambar juga harus menyesuaikan dengan usia anak 

dalam membantu perkembangannya. Karena perkembangan otak anak akan 

berkembang pesat pada usia dini. 

Buku cerita bergambar merupakan salah satu media yang baik bagi siswa untuk 

belajar membaca, hal ini karena buku cerita bergambar sudah tidak asing dalam 

kehidupan anak. Buku cerita bergambar sebagai hasil dari pikiran dan perasaan yang 

diwujudkan ke dalam bentuk visual dua dimensi. Buku cerita bergambar dapat 

membantu proses pemahaman siswa terhadap buku tersebut, hal ini karena buku cerita 

bergambar memiliki satu kesatuan cerita  yang ditampilkan dengan disertai gambar-

gambar yang di desain secara menarik. Dengan tampilan yang menarik akan 

merangsang siswa dalam pembelajaran membaca permulaan. 
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Membaca permulaan dengan cerita bergambar dapat mengkomunikasikan fakta-

fakta dan gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara 

pengungkapan kata-kata dan gambar sebagai media grafis yang digunakan dalam proses 

pembelajaran (Sudjana dan Rivai, 2002). Kemudian lebih lanjut dijelaskan oleh 

Mitchell (2003), bahwa buku cerita bergambar adalah buku yang berisi gambar serta 

kata-kata, dimana gambar dan kata-kata tersebut saling berkaitan dan tidak berdiri 

sendiri karena menjadi sebuah kesatuan dalam cerita. Gambar-gambar yang terdapat 

dalam cerita bergambar lebih menarik dihadirkan, sehingga siswa dapat membaca 

dengan penuh kesungguhan untuk mengikuti dan mencoba memahami alur gambar 

yang dilihatnya.  

Pemilihan cerita bergambar juga harus menyesuaikan dengan karakteristik 

pembacanya. Karakeristik media cerita bergambar antara lain dapat dilihat dari segi 

esensi dan menarik dari segi desain sehingga memotivasi siswa untuk membacanya, 

kata atau kalimat tidak terlalu panjang, gambar yang ditampilkan lebih dominan. 

Contoh cerita bergambar yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca 

permulaan sebagai berikut. 

   
Gambar 1 Contoh buku cerita bergambar (Senja, 2015) 

Cerita bergambar sebagai media dalam membaca permulaan dapat memberikan 

kepuasan dalam pembelajaran membaca, karena dapat mendorong siswa untuk lebih 

terampil dalam membaca (Samsiah, 2013). Menurut Marlinawati (2013) mengatakan 

penggunaan media buku cerita bergambar dapat meningkatkan minat membaca siswa 

yang meliputi rasa senang, ketertarikan, dan berinisiatif. Selain itu, Liando (2008) 

mengungkapkan bahwa dengan buku cerita bergambar dalam pembelajaran membaca 

permulaan dapat membuat siswa lebih bergairah, gembira dan bersemangat. 

Penggunaan buku cerita bergambar membuat siswa untuk tertarik mengenali gambar 

serta huruf, suku kata, kata dan kalimat yang terdapat dalam buku cerita bergambar. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengunaan buku cerita bergambar 

dalam membaca permulaan dalam pembelajaran mampu untuk memberikan ketertarikan 

siswa dalam membaca. 

Penggunaan media cerita bergambar dalam pembelajaran membaca permulaan 

memiliki peranan yang besar terhadap siswa, karena dengan menggunakan media cerita 

bergambar diharapkan mampu untuk menarik perhatian siswa sehingga siswa menjadi 

lebih bersemangat dalam belajar. Proses pembelajaran pun akan lebih menyenangkan 

bagi siswa. Pembelajaran yang menyenangkan diharapkan mampu untuk memberikan 

pengalaman bermakna bagi siswa dalam pembelajaran membaca permulaan sehingga 

dapat membantu guru dalam memaksimalkan prestasi belajar siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan dapat dilakukan dengan 

menyesuaikan dengan tujuan atau tema pembelajaran. Adapun kegiatan membaca 

permulaan dengan menggunakan cerita bergambar dapat disesuaikan dengan 

perancangan pelaksanaan pembelajarannya, dapat dilakukan di awal atau di akhir 
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setelah materi inti di sampaikan terlebih dahulu. Pelaksanaan pembelajaran membaca 

permulaan dengan buku cerita bergambar pada umumnya dapat dilakukan disetiap 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kegiatannya pun juga sama seperti kegiatan 

pembelajaran pada umumnya yaitu terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 

akhir. 

 Kegiatan awal dilakukan dengan membuka pelajaran, melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, memperlihatkan media cerita bergambar yang 

akan digunakan untuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. setelah itu,  

dilanjutkan kegiatan inti, menyampaikan materi pembelajaran, kemudian membagikan 

siswa buku cerita bergambar. Diawal kegiatan membaca guru dapat memberikan contoh 

terlebih dahulu kepada siswa, kemudian diikuti oleh siswa. Setelah itu, guru dapat 

memberikan keluasaan kepada anak untuk membaca. Setelah proses belajar membaca, 

guru meminta siswa  membaca beberapa kata dan kalimat dalam buku cerita bergambar 

untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan membaca permulaan dengan cerita 

bergambar. Kemudian setelah semua siswa di evalusi dalam kegiatan membaca , guru 

dapat melakukan kegiatan tanya jawab berkaitan dengan buku cerita bergambar yang 

mereka baca. Pada kegiatan akhir, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran dan 

memberikan motivasi untuk terus berlatih membaca. 

Penggunaan buku cerita bergambar akan menjadi efektif  dalam pelaksanaan 

pembelajaran membaca permulaan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan proses 

pembelajaran membaca permulaan menggunakan buku cerita bergambar akan 

menambah motivasi siswa, sehingga siswa akan lebih senang, bebas, aktif dalam 

pembelajaran. Kebebasan dan keaktifan siswa dalam pembelajaran dapat menunjukkan 

minat siswa dalam pembelajaran membaca permulaan. Semakin meningkat minat 

membaca permulaan siswa maka akan membuat siswa untuk memahami cerita 

bergambar melalui alur yang disampaikan lewat gambar-gambar yang ada dan akan 

berusaha untuk belajar membaca huruf, kata ataupun kalimat singkat dalam buku cerita 

bergambar.  

PENUTUP  

Pembelajaran membaca permulaan berbasis cerita bergambar merupakan suatu 

pembelajaran yang memberikan pemahaman kepada siswa untuk 

membunyikan/melafalkan kata atau kalimat dengan melatih siswa dalam menguasai 

teknik membaca, dan melatih keterampilan siswa dengan menggunakan media cerita 

bergambar. Pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan cerita 

bergambar yang disesuaikan dengan tema pembelajaran atau tujuan pembelajaran 

diharapkan mampu untuk membantu siswa agar lebih mudah memahami dan mengerti 

suatu informasi yang menarik yang disampaikan melalui gambar. Pelaksanaan 

pembelajaran membaca permulaan juga tak lepas pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang memuat kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Melalui 

gambar dan kata yang di sampaikan secara beralur, siswa akan lebih mudah untuk 

memberikan tanggapan maupun gagasannya terhadap gambar yang mereka lihat. 

Penggunaan cerita bergambar dalam membaca permulaan dalam kegiatan pembelajaran 

dapat memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa dan dengan cerita bergambar 

juga dapat digunakan untuk menyampaikan  bagian tertentu dalam pembelajaran secara 

utuh. 
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Abstrak 
Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan implementasi metode Numbered Heads 

Together NHT pada Pembelajaran Tematik. Pembelajaran kooperatif merujuk pada 

berbagai macam metode pengajaran yang siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dengan mempelajari materi 

pelajaran. Metode NHT memberikan kesempatan teman yang lain untuk 

mendapatkan kewajiban dan hak yangsama dalam proses belajar dalam kelas. Hal 

ini akan memotivasi siswa dalam kelompok untuk bekerja sama dan bertanggung 

jawab atas dirinya dan teman satu kelompok untuk memahami isi materi dengan 

maksimal. Metode number head together menjamin keterlibatan total semua siswa 

dan merupakan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab 

individu dalam diskusi kelompok. Pembelajaran tematik merupakan suatu proses 

belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan 

pengalaman yang bermakna kepada siswa. Metode NHT sangat cocok diterapkan 

dalam pembelajaran tematik, mengingat kedua variabel menggutamakan keterlibatan 

siswa langsung dan memberikan pengalaman yang bermakna. 

Kata kunci : pembelajaran tematik, pembelajaran kooperatif, metode number head 

together. 

 

Siswa SD berada pada taraf operasional konkret, pada tahap ini anak 

mengembangkan kemampuan yang menggunakan intelektual dan emosional dengan 

pemikiran logis dalam menghadapi persoalan-persoalan konkret sehingga anak 

mencapai prestasi belajar yang memuaskan. Pada rentangan usia-usia ini anak 

cenderung melihat dunia secara utuh, dan tidak parsial, melihat realita secara konkret 

dan belum abstrak. Pembelajaran tematik sebagai pendekatan yang berorientasi pada 

proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak Developmentally 

Appropriate Practice (DAP). 

Pengaplikasian dari teori yang dikembangkan oleh para ahli juga menjadi salah 

satu faktor dalam perubahan pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013 yang 

mengacu pada pembelajaran tematik integratif. Secara historis, pembelajaran tematik 

memang sudah pernah dilaksanakan pada KTSP 2016 dan KBK 2004. Penekanan 

tematik pada kurikulum 2013 mengarah ke berbagai pendekatan dalam menggabungkan 

berbagai bidang studi secara integratif.  

Penggabungan secara integratif mempunyai banyak macam menyesuakan jenis 

suatu bidang studi. Pengintegrasian akan dilihat pada karakter bidang studi yang akan 

digabungkan. Seperti yang dijelakan oleh Widyastono (2014:144) menyatakan bahwa 

pendekatan yang dilakukan untuk mengintegrasikan berbagai kompetensi dasar dari 

berbagai bidang studi terdiri dari intradisiplioner, interdisiplioner, multidisiplioner, dan 

transdisiplioner. Integrasi intradisiplioner berkaitan dengan perpaduan dari satu bidang 

studi misalnya IPS. Integrasi interdisiplioner berkaitan dengan beberapa kompetensi 

bidang studi yang menyatu. Integrasi multi disiplioner berkaitan dengan pernyataan 

beberapa kompetensi bidang studi yang masih terlihat secara terpisah. Adapun integrasi 

transdisiplioner merupakan perpaduan secara kompleks sehingga tidak terlihat berbagai 
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kompetensi yang berasal dari berbagai bidang studi. Pembelajaran yang diterapkan pada 

kurikulum 2013 saat ini di Indonesia lebih cenderung pada integrasi transdisiplioner. 

Kurikulum 2013 yang ditekankan pada tingkat sekolah dasar menggabungkan 

kompetensi dengan cara intergatif dalam sebuah tema tertentu. Tema dapat muncul 

sesuai dengan pengintegrasian kompetensi atau sebaliknya kompetensi dapat 

menyesuaikan tema. Seperti yang diterangkan oleh Fogarty (1991) pengembangan 

kurikulum integrasi yang mengembangkan pembelajaran degan memadukan semua 

kompetensi sehingga tidak terlihat bidang studi yang dipelajari. Dickson & O’Malley 

(2014) menjabarkan bahwa dengan pembelajaran tematik menjalin hubungan yang 

kerjasama siswa dan guru serta mampu menjalin secara tidak langsung atau langsung. 

Pembelajaran kooperatif  merupakan pembelajaran yang ada lebih terpusat pada 

guru, bukan kepada siswa. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Semua potensi yang 

dimiliki siswa harus dikembangkan. Hal ini dapat tercapai apabila kinerja siswa 

ditingkatkan, sehingga guru hanya berperan sebagai fasilitator, motivator dan 

organisator. Sebagai tenaga pendidik yang profesional guru harus tetap bisa 

menumbuhkan minat belajar siswa. Usaha untuk menumbuhkan minat belajar siswa 

diantaranya melalui metode cooperative learning (pembelajaran dengan kerja sama). 

Menurut Ahmad Munjin nasih metode pembelajaran ini sangat menekankan pola kerja 

sama dengan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (sub-sub kelompok). 

Untuk menghindari adanya siswa yang kurang aktif perlu adanya kelompok belajar 

yang terstruktur. Ada lima unsur pokok yang termasuk dalam penstrukturan tersebut 

yaitu adanya saling ketergantungan yang positif, tanggung jawab individual, interaksi 

personal, keahlian bekerjasama dan proses kelompok. Pembelajaran dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe NHT, merupakan salah satu metode pembelajaran 

yang dapat menjadikan siswa aktif, kreatif dan dapat bersosialisasi dengan teman 

kelompoknya. 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran Tematik 

Strategi mengajar memang diperlukan dalam perubahan berkaitan dengan 

mengorganisasikan pembelajaran. Hal tersebut juga mempengaruhi pengembangan 

kurikulum sebagaimana tematik integratif menjadi dasar untuk menguatkan 

pembelajaran sepanjang hayat (long life learning). Hal selanjutnya yaitu penelitian 

tentang otak yang mengarahkan pada perubahan pembelajaran menjadi tematik untuk 

dapat mengembangkan kemampuan baik dalam meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan. Oleh sebab itu, pelaksanaan pembelajaran tematik integratif atau dikenal 

dengan Integrative Thematic Intruction (ITI) menjadi dasar bagi Indonesia untuk 

diaplikasikan secara komprehensif diseluruh jenjang kelas pada sekolah dasar. 

Pembelajaran tematik integratif merupkan pembelajaran yang berkaitan erat dalam tiga 

area yaitu strategi mengajar, pengembangan kurikulum, dan penelitian tentang otak 

(Kovalik, 1994:2).  

Pembelajaran Tematik Terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran 

yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran 

maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, peserta didik akan 

memperoleh pengetahuan dan ketrampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna bagi peserta didik. Makna pembelajaran Tematik Terpadu adalah  pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman 

yang bermakna kepada peserta didik. Dikatakan bermakna pada pembelajaran Tematik 
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Terpadu artinya, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari  

melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep yang lain yang 

sudah mereka pahami. 

Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi 

kurikulum. Hal ini menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk 

memunculkan dinamika dalam pendidikan. Sub bahasan tematik adalah epitome dari 

seluruh bahasa pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk secara produktif 

menjawab pertanyaan yang dimunculkan sendiri dalam memuaskan rasa ingin tahu 

dengan penghayatan secara alamiah tentang dunia disekitar mereka. Pembelajaran 

tematik dimaknai sebagai pembelajara yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. 

Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran yang termasuk salah satu jenis dari 

model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Depdiknas, 

2006: 5).  

Pembelajaran tematik juga merupakan pembelajaran yang melibatkan bidang studi 

sehingga siswa mampu mendapat pengalaman yang bermakna. Pengalaman yang 

bermakna sangat penting ditanamkan pada siswa sekolah dasar untuk mengetahui 

konsep-konsep kehidupan yang abstrak menjadi lebih real. Penggabungan antara bidang 

studi merupakan konsep dari pemahaman siswa yang bersifat global, sehingga siswa 

sekolah dasar perlu penggabungan bidang studi agar pemikirannya dapat tertuju pada 

satu fokus namun banyak arti. Seperti yang dijelaskan oleh Pramoto (2009) menjelaskan 

bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu proses belajar mengajar yang melibatkan 

beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. 

Penggabungan bidang studi sesungguhnya mempunyai cara atau macam-macam 

dalam pengembangaannya. Pengembangan tersebut disesuaikan dengan kondisi 

lapangan. Kondisi lapangan dapat dilihat pada karakteristik siswa, karakteristik bidang 

studi, dan kemungkinan penggabungan. Macam-macam penggabungan telah dijelaskan 

oleh Fogarty (1991:2) menyatakan bahwa ada 10 cara dalam mengembangkan 

kurikulum, yaitu model fragmented, connected, nested, sequenced, shared, threaded, 

immersed, network, integrated, dan webbed.  

Pembelajaran tematik berkaitan dengan tema untuk mengungkapkan konsep juga 

membuat siswa dapat menggembangkan keterampilannya dalam menemukan konsep 

secara global. Pembelajaran tematik mampu memnghubungkan berbagai bidang studi 

menjadi rill dalam konsep yang abstrak. Seperti yang dijelaskan oleh Majid (2008:86) 

menyatakan bahwa pengertian pembelajaran tematik sebagai berikut: (a) pembelajaran 

yang berangkat dari suatu tema tertentu sebagai pusat yang digunakan untuk memahami 

gejala-gejala, dan konsep-konsep, baik yang berasal dari bidang studi yang 

bersangkutan maupun bidang studi yang lainnya, (b) suatu pendekatan pembelajaran 

yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia riil di 

sekelililing dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak, (c) suatu cara untuk 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara simultan, (d) 

menggabungkan suatu konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan 

harapan anak akan belajar lebih baik dan bermakna.  

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut : 1) Berpusat pada 

siswa, pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered), hal ini disesuaikan 

dengan pendekatan belajar modern yang lebih menampakkan siswa sebagai subjek 

belajar sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan 
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kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar; 2) memberikan 

pengalaman langsung, pembelajaran tematik memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa sehingga siswa diharapkan pada suatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal lebih abstrak; 3) pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, dalam 

pembelajaran tematik pemisahan mata pelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema 

yang paling dekat dengan kehidupan nyata; 4) menyajikan konsep diri sebagai mata 

pelajaran, pembelajaran menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam 

suatu proses pembelajaran, dengan demikian siswa mampu memahami konsep tersebut 

secara utuh; 5) bersifat fleksibel, pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana 

guru dapat mengkaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang 

lainnya, bahkan mengkaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan dimana 

sekolah dan siswa berada; 6) menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan, pembelajaran tematik mengadopsi prinsip belajar PAKEM yaitu 

pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenagkan. 

Metode NHT Sebagai Model Pembelajaran Kooperatif 

Belajar kelompok atau sering disebut dengan cooperative. Belajar kelompok 

diterapkan dalam bentuk pembelajaran dengan cara membentuk kelompok belajar yang 

terdiri atas dua sampai enam siswa. Siswa di dalam satu kelas dikelompokkan atas 

beberapa kelompok yang heterogen. Setiap kelompok mempunyai latar belakang dan 

jenis kelamin yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar terjadi interaksi yang positif 

diantara anggotanya. Mereka akan saling membantu satu sama lain dan yang pandai 

akan membantu teman yang kurang mampu memahami dalam belajarnya. 

Penggunaan belajar kelompok yang tepat akan mendorong siswa untuk aktif 

mengikuti kegiatan belajar siswa dalam kelas. Siswa berdiskusi dengan teman 

kelompoknya untuk menemukan konsep atau jawaban yang tepat. Hal ini membuat 

siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti yang dijelaskan oleh Slavin 

(terjemahan Yusron, (2011:4)) pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam 

metode pengajaran dimana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling 

membantu satu sama lainnya dengan mempelajari materi pelajaran. Siswa yang belajar 

dengan berkelompok diharapkan dapat saling membantu, saling mendiskusikan dan 

berargumentasi, untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup 

kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. Dengan demikian keberhasilan mereka 

sebagai kelompok bergantung pada kemampuan mereka untuk memastikan semua orang 

sudah memegang ide kuncinya. 

Ada banyak alasan yang membuat pembelajaran kooperatif memasuki jalur utama 

praktek pendidikan. Salah satunya dalam penelitian dasar dari buku Slavin yang 

mendukung penggunaan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan pencapaian 

prestasi siswa, dan juga akibat-akibat positif lainnya yang dapat mengembangkan 

hubungan antar kelompok, penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah dalam 

bidang akademik, dan meningkatkan rasa harga diri. 

NHT atau penomoran berpikir bersama adalah jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi dan sebagai alternatif terhadap struktur 

kelas tradisional. NHT merupakan suatu tipe model pembelajaran kooperatif yang 

merupakan struktur sederhana dan terdiri atas beberapa tahapan yang digunakan untuk 

mereview fakta-fakta dan informasi dasar yang berfungsi untuk mengatur interaksi 

diantara siswa. NHT model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas 

siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang 
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akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Dalam mempresentasikan hasil diskusi semua 

siswa diberi nomor sehingga siswa harus terus mengikuti diskusi untuk menyelesaikan 

soal dan benar-benar menguasai jawaban. Karena setiap siswa mempunyai 

kemungkinan nomornya akan dipanggil oleh guru untuk mempresentasikan hasil 

diskusi. Selain itu model pembelajaran NHT juga melatih siswa untuk berani 

mengungkapkan pendapat dan mendorong siswa untuk model pembelajaran NHT ini 

secara tidak langsung melatih siswa untuk saling berbagi informasi, mendengarkan 

dengan cermat serta berbicara dengan penuh perhitungan, sehingga siswa lebih 

produktif dalam pembelajaran. Model NHT adalah bagian dari pembelajaran kooperatif 

struktural yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional 

(Trianto, 2011) 

Implementasi Metode NHT  ada 6 tahap yang mudah dilakukan, yaitu: 1) siswa 

dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor, 2) guru 

memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya, 3) kelompok 

mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota kelompok dapat 

mengerjakannya, 4) guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan kerja sama mereka, 5) ada tanggapan dari teman yang lain, 

kemudian guru menunjuk nomor yang lain, 6) guru dan siswa bersama-sama mengambil 

kesimpulan. Trianto (2011) menyatakan tahapan dalam pembelajaran NHT antara lain 

yaitu penomoran, mengajukan pertanyaan, berpikir bersama, dan menjawab. a) Fase 1 : 

penomoran. Guru membagi siswa ke dalam kelompok berabggotakan 3-5 orang dan 

setiap anggota kelompok diberi nomor 1 sampai 5. b) Fase 2 : mengajukan pertanyaan. 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi. 

Pertanyaan dapat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya atau bentuk arahan. c) Fase 3: 

menjawab pertanyaan. Siswa menyatukan pendapatnya terdapat jawaban pertanyaan itu 

dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban itu. e) Fase 4: 

menjawab. Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa yang 

menomorinya sesuai mengancungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab 

pertanyaan seluruh kelas. Langkah ini akan membentuk siswa menjadi lebih aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar, karena guru tidak hanya menyuruh siswa belajar kelompok 

saja namun mereka mampu bertanggung jawab atas kelompoknya. Kegiatan yang 

demikian akan membuat kegiatan belajar mengajar lebih bermakna serta mendapatkan 

keuntungan. 

Pembelajaran kooperatif memungkinkan siswa bertindak aktif dan mampu 

bekerjasama dengan siswa, hal ini karena siswa membentuk kelompok dalam kelas 

heterogen dan mendiskusikan secara berkelompok. Siswa yang mampu akan 

memberitahukan siswa yang belum memiliki kemampuan. Dengan demikian maka 

kelompok akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusinya, jika 

mereka mampu menjawab maka akan timbul rasa percaya diri dalam diri mereka. Hal 

ini juga dinyatakan oleh Lie (2008:32) bahwa metode pembelajaran kooperatif 

mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding metode lainnya diantaranya: a) 

meningkatkan kemampuan siswa, b) meningkatkan rasa percaya diri, c) menumbuhkan 

keinginan untuk menggunakan pengetahuan dan keahlian, d) memperbaiki hubungan 

antar kelompok.  

Strategi kooperatif dikembangkan kagan sebagai salah satu metode pembelajaran 

kooperatif pada tahun 1993. Stuktur kooperatif  NHT menghendaki agar siswa bekerja 

sama saling tergantung pada kelompok-kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

331 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

penghargaan kooperatif dari pada penghargaan individual. Metode NHT mampu 

membuat siswa dalam kelompok saling menjawab pertanyaan dan mendiskusikannya, 

hal ini membuat semua anggota kelompok berpikir dan memberikan waktu yang lama 

untuk berpikir. Siswa mampu menelaah materi dengan maksimal, karena mereka 

mendapatkan pengalaman belajar tidak hanya dari guru saja melainkan dari teman 

kelompok dan mungkin dari pengamatan siswa ketika mendengar, melihat, mengamati 

dilingkungan sekitar kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran NHT memiliki 

prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa lebih banyak waktu 

berpikir, menjawab dan saling menjawab satu sama lain, melibatkan siswa lebih banyak 

dalam menelaah materi yang tercangkup dalam pelajaran (Nurhadi,2004). 

Metode NHT menjamin keterlibatan total semua siswa dan merupakan upaya 

yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab individu dalam diskusi 

kelompok. Model ini menekankan siswa untuk saling bekerja sama dalam kelompok, 

sehingga masing-masing anggota kelompok paham dengan hasil kerja kelompoknya dan 

bertanggungjawab atas hasil diskusinya, dengan sendirinya siswa merasa dirinya harus 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran. NHT juga memberikan penekanan dalam 

tanggung jawab dalam hasil belajar pengetahuan secara individu untuk dapat 

memperlihatkan kualitas dirinya. Pembelajaran NHT yang menekankan kerja sama dan 

tanggung jawab terhadap kelompok ini memiliki beberapa kelebihan. Menurut Ibrahim 

(2008) kelebihan NHT yaitu : 1) melibatkan seluruh siswa dalam pemecahan pertanyaan 

atau masalah, 2) setiap siswa memiliki kesiapan diri untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompok, 3) meningkatkan pribadi yang bertanggung jawab, 4) meningkatkan 

pembelajaran bersama, dalam proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan hasil 

belajar setiap siswa harus bekerjasama, 5) kerja kelompok dapat berjalan secara 

bersungguh-sungguh, 6) meningkatkan semangat dan kepuasan kelompok, 7) 

memberikan dukungan pada semua siswa dalam memecahkan atau memikirkan jawaban 

dari pertanyaan yang menantang, dan 8) siswa akan terlatih untuk mengungkapkan hasil 

kerjanya. 

Pola interaksi siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran sangat dibutuhkan, 

agar siswa dapat menghasilkan pemerolehan yang maksimal. Pola interaksi yang 

maksimal dapat digunakan siswa terhadap siswa, guru terhadap siswa, juga sebaliknya. 

Hal ini dapat diartikan bahwa kerja sama merupakan hal yang dapat memperrihatkan 

pola interaksi yang baik. Guru membelajarkan isi akademik dengan baik juga dapat 

menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. NHT menekankan pada struktur-stuktur 

khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi siswa dan untuk 

mengajarkankan isi akademik (Arends, 1997).  

Implementasi Metode NHT Pada Pembelajaran Tematik 

Model ini menekankan siswa untuk saling bekerjasama dalam kelompok, 

sehingga masing-masing anggota kelompok paham dengan hasil kerja kelompoknya dan 

bertanggungjawab atas hasil diskusinya, dengan sendirinya siswa merasa dirinya harus 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Suprijono (2011:19) bahwa metode 

Number Head Together menjamin keterlibatan total semua siswa dan merupakan upaya 

yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab individu dalam diskusi 

kelompok. Pembelajaran kooperatif berjalan dengan baik dan dapat diaplikasikan dalam 

untuk jenis kelas, termasuk kelas khusus untuk anak berbakat, kelas pendidikan khusus, 

dan bahkan kelas dengan tingkat kecerdasan rata-rata, dan khususnya sangat diperlukan 

dalam kelas heterogen dengan berbagai tingkat kemampuan. Pembelajaran kooperatif 
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dapat membantu membuat perbedaan menjadi bahan pembelajaran dan bukan menjadi 

masalah. Pembelajaran kooperatif memiliki kelebihan yang sangat besar untuk 

mengembangkan hubungan antara siswa dari latar belakang etnik yang berbeda dan 

atara siswa pendidikan khusus terbelakang secara akademik dengan teman sekelas 

mereka, ini jelas melengkapi alasan pentingnya untuk menggunakan pembelajaran 

kooperatif dalam kelas berbeda. Salah satu metode dari pembelajaran kooperatif yaitu 

metode NHT. 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa dan memberikan pengalaman rill. Dari 

paparan tentang metode NHT dan pembelajaran tematik, keduanya mempunyai 

kesamaan yang terlihat. Metode NHT menjamin keterlibatan total semua siswa dan 

merupakan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab individu dalam 

diskusi kelompok. Keterlibatan aktif ini merupakan salah satu karakteristik 

pembelajaran tematik yang berpusat pada siswa. Mereka berperan aktif dalam 

memahami pelajaran, guru hanya sebagai fasilitator. Mereka berdiskusi dengan teman 

dan guru memberikan penguatan-penguatan positif sehingga siswa mampu 

menyimpulkan pembelajaran yang diperoleh ketika itu. Langkah-langkah NHT dapat 

diaplikasikan dalam pembelajaran tematik.  

Langkah-langkah implementasi metode NHT  ada 6 tahap yang mudah dilakukan, 

yaitu: 1) siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat 

nomor, 2) guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya, 3) 

kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota 

kelompok dapat mengerjakannya, 4) guru memanggil salah satu nomor siswa dengan 

nomor yang dipanggil melaporkan kerja sama mereka, 5) ada tanggapan dari teman 

yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang lain, 6) guru dan siswa bersama-sama 

mengambil kesimpulan. Langkah ini mengaktifkan siswa untuk menemukan konsep 

sendiri dengan siswa berdiskusi secara kelompok. Belajar dengan berkelompok 

memungkinkan siswa mampu mentranfer pengetahuan setiap siswa kepada temannya. 

Kegiatan berdiskusi dalam kelas mampu membuat siswa mengetahui bahwa pendapat 

kelompok lain ada yang lebih baik jika itu memungkinkan, dan membuat setiap 

kelompok mengerti pa yang telah didiskusikan. 

Metode NHT memberikan kesempatan teman yang lain untuk mendapatkan 

kewajiban dan hak yang sama dalam proses belajar dalam kelas. Hal ini akan 

memotivasi siswa dalam kelompok untuk bekerja sama dan bertanggung jawab atas 

dirinya dan teman satu kelompok untuk memahami isi materi dengan maksimal. Arends 

(1997) menjelaskan anggota kelompok yang menjawab pertanyaan/ permasalahan tidak 

hanya terfokus pada siswa yang mampu atau didasari atas kesepakatan kelompok, tetapi 

semua siswa memiliki kesempatan yang sama memberikan jawaban berdasarkan 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

Langkah NHT dan tujuan dari metode NHT mendukung dari karakteristik 

pembelajaran tematik, sehingga membuat kegiatan belajar mengajar maksimal dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Karakteristik pembelajaran tematik yang mengaktifkan 

siswa, mempermudah pemahaman konsep menjadi lebih nyata, berpusat pada siswa, 

pemahaman yang global dengan langkah metode NHT yang memberikan fasilitas siswa 

untuk berdiskusi dengan teman kelompok dan teman sekelas. Tujuan metode NHT 

menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan memberikan tanggungjawab secara 

individu dan kelompok merupakan penguat dari karakteristik pembelajaran tematik. 

Sehingga metode NHT cocok dilakukan pada pembelajaran tematik. 
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PENUTUP 

Metode NHT sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran tematik. Mengingat  

kedua variabel menggutamakan keterlibatan siswa langsung dan memberikan 

pengalaman yang bermakna. Metode NHT juga disarankan untuk guru 

menggunakannya dalam pembelajaran tematik. Metode NHT dimungkinkan mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran tematik integreted. 
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Abstrak 
Pembelajaran di Sekolah Dasar menggunakan pembelajaran tematik. Dalam 

implementasinya diperlukan peran guru dan siswa saat proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan artikel ini mendeskripsikan peran guru dan 

siswa dalam pembelajaran tematik di Sekolah Dasar sehingga dapat memberikan 

pemahaman berkaitan dengan apa yang menjadi peran guru dan siswa di lapangan. 

Hasil dari kajian ini yaitu peran guru dan siswa berbeda namun memiliki tujuan 

yang sama. Pada proses pembelajaran tematik, siswa berusaha mencapai cita-citanya 

dan guru membimbing menuju cita-cita mereka. Praktik pembelajaran tematik 

memungkinkan memiliki kreativitas yang tinggi yang mampu mengeksplorasi 

kemampuan siswa di dalam kelas yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh sebab itu, kajian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk  

pembelajaran tematik. 

Kata kunci: peran guru dan siswa, tematik, sekolah dasar 
 

Kurikulum merupakan kunci utama untuk menyukseskan tujuan pendidikan 

nasional. Saat ini di Indonesia menerapkan Kurikulum 2013 hampir dua tahun. Dengan 

adanya Kurikulum 2013 diharapkan dapat mengalami perubahan pendidikan ke arah 

yang lebih baik. Sejak diterapkan kurikulum tersebut pada tingkat Sekolah Dasar 

menerapkan pembelajaran tematik. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang dirancang dengan 

mengaitkan beberapa mata pelajaran yang relevan dalam satu tema. Tema yang 

dirancang dalam pembelajaran tematik mendorong rasa ingin tahu siswa, ilmu 

pengetahuan, nilai kehidupan dan bermakna. Belajar bermakna (meaningfull learning) 

merupakan proses konsep-konsep dalam struktur kognitif seseorang dikaitkan dengan 

informasi baru (Majid, 2014:16). Kebermaknaan tersebut bersifat pribadi karena 

dirasakan berbeda-beda oleh masing-masing siswa dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran mengacu pada perencanaan, keterlibatan siswa dalam kegiatan 

belajar, mengelola kelas dan menilai siswa (Morrison, 2007:14). Proses pembelajaran 

tersebut akan terjadi apabila terdapat interaksi antara guru dan siswa. Interaksi terjadi 

karena mereka saling membutuhkan. Siswa ingin mencapai cita-citanya dengan 

memperoleh pengetahuan yang dibimbing dari seorang guru. Guru membimbing dan 

memfasilitasi menuju cita-cita yang diinginkan siswa. Keduanya memiliki tujuan yang 

sama yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan tercapai apabila 

ada peranan guru yang arif sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara guru dan 

siswa. 

Peranan guru dan siswa memang berbeda, guru memiliki kesempatan untuk 

membentuk kepribadian siswa yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Siswa 

adalah individu yang memiliki potensi memerlukan bimbingan dari guru. Potensi yang 

dimiliki siswa berbeda-beda bahkan latar belakang mereka juga berbeda sehingga guru 

perlu memahami karakteristik siswanya. 
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Karakteristik siswa Sekolah Dasar tentu berbeda dengan siswa SMP. Di 

Indonesia, siswa Sekolah Dasar rata-rata berusia 6-12 tahun. Perkembangan siswa 

Sekolah Dasar yang berusia 5-7 tahun merupakan tahap operasi konkret yang 

mengalami pertumbuhan lebih lambat tetapi kesehatan dan kemampuannya lebih baik. 

Akan tetapi, siswa yang berada di usia 9-12 tahun dapat menggunakan pemikiran logis 

dan bernalar secara abstrak (Piaget dalam Slavin, 2011:121). Perkembangan usia 

tersebut memerlukan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan 

nyata. Pembelajaran tematik diasumsikan dapat memenuhi kebutuhan siswa Sekolah 

Dasar. 

Secara filosofis, pembelajaran tematik dipengaruhi tiga aliran filsafat, yaitu: (1) 

progresivisme; (2) konstruktivisme; dan (3) humanisme. Progresivisme memandang 

bahwa pembelajaran memerlukan kreativitas dan memperhatikan pengalaman siswa. 

Konstruktivisme memandang bahwa siswa belajar melalui pengalaman langsung (direct 

experiences). Aliran humanisme memandang siswa dari keunikannya, potensi dan 

motivasi yang dimiliki (Majid, 2014:87). 

Berdasarkan paparan di atas, peran guru dalam pembelajaran tematik dapat 

menciptakan pembelajaran yang luwes, menyenangkan dan kreatif. Pembelajaran dapat 

direncanakan sesuai dengan karakteristik siswa di kelas. Siswa diharapkan dapat 

mengikuti pembelajaran yang aktif dan kreatif. Pembelajaran kreatif tersebut dapat 

memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar. Disamping memanfaatkan fasilitas, 

pembelajaran tematik yang kreatif tersebut juga didukung dengan pengelolaan kelas 

yang baik. Jadi, dapat diketahui bahwa peran guru dalam pembelajaran tematik tidak 

hanya sebagai fasilitator. Semua peranan yang dapat mendukung pembelajaran tematik 

harus dimiliki seorang guru. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian yang menelaah 

mengenai peran guru dan siswa pada pembelajaran tematik sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan pustaka ketika akan menerapkan pembelajarannya. 

Peran guru tersebut diharapkan dapat membantu siswa dalam belajar. 

Pembelajaran tematik diasumsikan dapat mewadahi kebutuhan siswa usia Sekolah 

Dasar. Alasan tersebut diperkuat bahwa usia Sekolah Dasar merupakan tahap 

operasional konkret sehingga mereka tidak melihat kehidupan yang terkotak-kotak. 

Mereka membutuhkan sebuah pengalaman dalam belajar. Oleh sebab itu di Sekolah 

Dasar menerapkan pembelajaran tematik. 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran adalah proses yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai suatu 

tujuan. Tujuan tersebut merupakan arah yang akan dibawa pada saat proses 

pembelajaran. Hal ini didukung dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Morrison 

(2007:111) bahwa proses pembelajaran akan berhasil apabila membawa perubahan 

dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan dari pengalaman siswa. 

Perubahan baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan ditentukan 

oleh pendekatan suatu pembelajaran. Saat ini di Sekolah Dasar diterapkan pembelajaran 

tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

dirancang dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema (Majid, 

2010:85). Dengan rancangan tersebut siswa diharapkan memperoleh pengalaman baik 

pengetahuan, sikap dan keterampilan secara utuh dan bermakna. 

Bermakna artinya segala sesuatu yang dipelajari memiliki makna tersendiri bagi 

siswa. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa kebermaknaan tersebut bersifat pribadi. 

Suatu pembelajaran dapat dikatakan bermakna apabila pembelajaran dikaitkan dengan 
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pengalaman siswa, tujuan pembelajaran dan minat siswa (Asmani, 2009:47). Minat 

belajar siswa akan tumbuh apabila sesuatu yang dipelajari mengandung makna baginya. 

Dengan begitu dapat terjadi keaktivan dalam suatu pembelajaran. 

Pembelajaran aktif merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

konstruktivis. Hal ini sejalan dengan yang diungkap oleh Jacobsen (2009:9) lingkungan 

pembelajaran konstruktivisme mengutamakan peran siswa yang aktif dalam 

pembelajaran. Lingkungan tersebut mendorong interaksi yang tinggi dalam sebuah 

pembelajaran. Pembelajaran aktif memiliki arti bahwa siswa mengonstruksi 

pengetahuan dari aktivitas fisik dan mental serta terlibat aktif dalam pemecahan 

masalah (Morrison, 2007:113). Keaktivan tersebut dapat digali dari kreativitas seorang 

guru dalam pembelajaran. 

Kreativitas berhubungan dengan imajinasi, perencanaan, mengonstruksi, 

keterampilan, originalitas sampai pada memproduksikan. Kreativitas membutuhkan 

banyak refleksi untuk memunculkan ide ketika imajinasi dimainkan (Beetlestone, 

2012:30). Dalam pembelajaran tematik tentunya dibutuhkan guru yang kreatif untuk 

mengelola pembelajaran. Kreativitas tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan 

tema-tema yang dapat dilihat secara holistik.  

Dalam pembelajaran tematik, holistik merupakan suatu peristiwa yang dapat 

diamati dari beberapa pelajaran dalam satu tema namun tidak terkotak-kotak (Majid, 

2010:90). Tema yang dipilih disesuaikan dengan karakter siswa. Namun tidak semua 

pelajaran dapat disatukan dalam satu tema. Tema tersebut harus berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran tematik melibatkan siswa langsung 

mempelajari dalam kehidupan sehari-hari (otentik). Inilah yang merupkan alasan bahwa 

dalam pembelajaran tematik dirancang dengan tema-tema karena dalam kehidupan 

sehari-hari siswa tidak melihat kotak-kotak pelajaran. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang dengan tema-tema dengan 

mengaitkan beberapa mata pelajaran yang sesuai. Karakteristik pembelajaran tematik 

meliputi: (1) bermakna; (2) aktif dan kreatif; (3) holistik; dan (4) otentik. Dengan ciri-

ciri tersebut diharapkan pembelajaran tematik akan berjalan dengan kondusif. 

Pembelajaran tematik tidak terlepas dari peran guru dan siswa. Keduanya 

merupakan subjek dalam pembelajaran. Peran guru di Sekolah Dasar memegang 

peranan penting karena siswa yang dibimbing membutuhkan pengalaman langsung. 

Oleh sebab itu guru dan siswa dalam pembelajaran tematik saling mendukung. 

Peran Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar 
Guru adalah seseorang yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. 

Dalam pandangan masyarakat, guru merupakan sosok yang dihormati. Dari 

kepercayaan masyarakat tersebut maka tanggung jawab guru akan muncul. Tanggung 

jawab guru memberikan tauladan kepada siswanya. Kehadiran guru di tengah-tengah 

siswa diibaratkan seperti lilin yang menerangi tanpa batas (Ahmadi, 2014:105).  

Tanggung jawab guru kepada siswanya yaitu mencerdaskan siswanya dengan 

dedikasi yang tinggi. Besarnya tanggung jawab tersebut sebagai seorang guru tentu 

berdasarkan panggilan hati nurani. Menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa itu 

mudah namun membentuk kepribadian siswa itu sulit. Setiap siswa memiliki karakter 

yang berbeda bahkan mereka dari latar belakang yang berbeda. 

Siswa adalah seseorang yang menerima pengetahuan dari guru. Sebagai siswa 

tentu berbeda dengan peran seorang guru. Peran siswa yaitu belajar untuk menggapai 

cita-cita. Sedangkan peran guru yaitu membimbing menuju cita-cita yang mereka 
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impikan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa guru sebagai pengajar dan 

siswa sebagai pebelajar.  

Sebagai pengajar, guru memiliki peranan penting dalam pembelajaran. 

Pembelajaran di Sekolah Dasar tidak terlepas dari adanya peran seorang guru dan siswa. 

Dalam pembelajaran tematik, guru Sekolah Dasar perlu memahami karakter siswanya. 

Siswa memiliki peran yang aktif dalam pembelajaran. Menurut Bruner dalam Majid 

(2014:184) mengatakan bahwa dengan menyediakan situasi yang nyata dalam 

kehidupan sehari-hari dapat mengeksplorasi keaktivan siswa. banyak peran guru yang 

dapat digunakan dalam pemelajaran tematik. 

Sikap guru dalam pembelajaran tematik akan memengaruhi perkembangan 

siswanya. Guru di Sekolah Dasar harus mampu memahami semua siswanya. Hal ini 

didukung oleh Sunaryo dalam Majid (2014:185) mengungkapkan bahwa pengembangan 

proses pembelajaran dilandasi oleh pemahaman guru terhadap siswanya.  Sikap yang 

harus dimiliki guru dalam pembelajaran tematik yaitu: (1) fleksibel; (2) terbuka; (3) 

berdiri sendiri; (4) peka; (5) tekun; (6) realistik; (7) melihat ke depan; (8) rasa ingin 

tahu; (9) ekspresif; dan (10) menerima diri. 

Sikap yang baik oleh guru ditunjukkan dengan sikap yang fleksibel (luwes) dan 

terbuka. Hal ini diasumsikan siswa dapat belajar dengan nyaman sehingga ilmu yang 

mereka pelajari akan masuk dalam pikiran. Hal ini didukung oleh pernyataan Jacobsen 

(2009:40) bahwa sikap yang baik dapat ditunjukkan dengan sikap yang mempunyai 

kepedulian tinggi kepada siswa Pembelajaran di kelas tidak akan mungkin sukses tanpa 

adanya kepedulian yang tinggi dari seorang guru kepada siswa. Sikap peduli yang 

ditunjukkan guru dalam pembelajaran yaitu mereka memiliki karakteristik diantaranya, 

mendengarkan dan mencoba melihat sesuatu dari perspektif siswa, menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang aman, membantu tugas-tugas siswa dan membuat tugas 

yang dapat dimengerti siswa (Rogers dalam Jacobsen, 2009:41). Berbeda dengan 

Savage dalam penelitiannya yang mendeskripsikan bahwa kepedulian perlu dimiliki 

seorang guru, memiliki rencana topik dan memahaminya, memberitahukan tes apa yang 

akan diujikan, memberikan dorongan dan pujian kepada siswa. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa guru yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi yaitu mereka yang melihat 

sesuatu dari perspektif siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, 

membantu tugas-tugas siswa dan membuat tugas yang dapat dimengerti siswa, memiliki 

rencana topik dan memahaminya, mereka yang selalu memberitahukan tes apa yang 

akan diujikan, memberikan dorongan dan pujian kepada siswa. 

Guru juga mampu membedakan nilai yang baik dan nilai yang buruk. Kedua nilai 

ini harus benar-benar dipahami oleh guru sebelum mempengaruhi siswanya. Semua 

nilai yang baik dipertahankan dan nilai yang buruk direfleksikan kembali. Apabila nilai-

nilai tersebut diabaikan oleh guru berarti telah mengabaikan peranannya sebagai 

korektor. Sikap yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam setiap pembelajaran 

hendaknya selalu direnungkan setiap hari untuk perbaikan pembelajaran. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Majid (2014:186) bahwa guru dapat berdiri sendiri secara emosional 

yang artinya guru dengan tepat menempatkan dan mengendalikan emosinya dimana ia 

berada. 

Guru dapat memberikan informasi dan memiliki ide-ide yang baru sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasa ingin tahu guru dapat ditunjukkan 

ketika guru menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada siswanya (Majid, 

2014:187). Guru dapat memberikan informasi pengetahuan yang baru kepada siswa. 

Oleh sebab itu guru hendaknya selalu memperbarui pengetahuannya. Pada pembelajaran 
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tematik, guru perlu memiliki pengetahuan berkaitan sebagai guru Sekolah Dasar. 

Pengetahuan guru Sekolah Dasar diantaranya mengetahui cara mengembangkan belajar 

siswa dan memperbarui pengetahuannya di bidang pembelajaran tematik karena saat ini 

di Sekolah Dasar memiliki ciri pembelajaran tematik yang mempunyai tema-tema 

dalam kehidupan sehari-hari siswa dengan mengaitkan pelajaran yang sesuai.  

Banyak guru Sekolah Dasar di era sekarang yang terampil memadukan bidang 

studi dalam satu tema. Sebuah tema yang bagus haruslah menarik dan memberikan 

perhatian siswa, menyediakan pengalaman menyelesaikan masalah, bahkan melibatkan 

berbagai teknologi dalam pembelajaran. Bukan berarti bahwa teknologi akan 

menggantikan guru tetapi lebih kepada teknologi dan media membantu guru menjadi 

pengelola kreatif dari pengalaman belajar daripada sekedar pembagi informasi 

(Smaldino, 2011:16). Saat ini banyak sumber belajar yang sistemnya online yang dapat 

mempermudah para guru dan siswa mengakses yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

Penyampaian informasi tersebut tidak akan berhasil jika guru tidak bisa 

mengorganisasi kelas. Guru mengelola kegiatan akademik dan menyusun tata tertib 

kelas. Guru yang memiliki sikap ketegasan yaitu mampu menanamkan tanggung jawab 

kepada siswa terhadap tindakan yang telah mereka lakukan di dalam kelas (Jacobsen, 

2009:41). Seorang guru yang tidak tegas, siswa akan mengatakan bahwa aturan yang 

ada di dalam kelas tidak jelas. 

Dalam pembelajaran, guru juga sebagai motivator yang memotivasi siswa dalam 

belajar. Guru yang efektif adalah seorang motivator yang membuat siswanya menjadi 

istimewa di dalam kelas (Mc.Ewan, 2014:18). Motivasi tersebut dapat diberikan secara 

intrinsik maupun ekstrinsik. Jika siswa tidak mampu diberikan motivasi intrinsik, maka 

mereka terlebih dahulu diberi motivasi ekstrinsik untuk memancing motivasi intrinsik. 

Motivasi instrinsik yaitu motivasi yang terdorong dari dalam siswa. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik yaitu motivasi dari luar yang biasanya membutuhkan reward (penghargaan) 

ketika telah melakukannya. Usia siswa Sekolah Dasar biasanya banyak termotivasi dari 

luar.  

Motivasi tersebut dapat terbangun apabila di dalam kelas dilengkapi dengan 

teknologi dan media yang tidak lain adanya peran guru sebagai fasilitator dan mediator. 

Sebagai fasilitator, guru menyediakan fasilitas yang memudahkan siswa belajar. 

Sebagai mediator, guru memiliki keterampilan memanfaatkan media sebagai penengah 

dalam pembelajaran. Teknologi dan media mempunyai peranan penting dalam 

pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dan media dapat membantu siswa dalam belajar 

namun keefektifannya tergantung dari perencanaan pembelajarannya (Smaldino, 

2011:15).  

Pada pembelajaran tematik, siswa perlu dikenalkan sebuah teknologi yang 

berkembang saat ini untuk bekal hidupnya. Pengintegrasian teknologi dalam kelas juga 

diperlukan karena dapat membantu siswa membangun kreativitasnya mereka yang 

memiliki kemampuan dalam bidang teknologi. Pemanfaatan media dan teknologi 

tersebut memerlukan bimbingan dari guru. Sebagai pembimbing yaitu kehadiran guru di 

kelas tujuannya untuk membimbing siswa belajar. Iklim kelas yang menunjukkan 

kejenuhan pada topik yang diajarkan akan mengurangi intensitas pembelajaran. Seorang 

guru dapat mengomunikasikan kepada siswa dengan nyata. Pemanfaatan media tersebut 

dapat menginduksikan perasaan siswa bahwa informasi tersebut merupakan 

pembelajaran yang bernilai dan berharga (Broopy dalam Jacobsen, 2009:42). 

Pemanfaatan tersebut dapat memunculkan harapan yang tinggi seorang guru kepada 
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siswanya. Harapan yang tinggi dapat ditunjukkan dengan lebih sering mengunjungi ke 

bangku siswa, mewajibkan jawaban-jawaban yang lengkap ketika mengerjakan tugas, 

dan memberikan umpan balik kepada mereka.  

Dari umpan balik tersebut guru akan mengetahui tingkat pemahaman siswa. 

Sebagai demonstrator, guru hendaknya mengomunikasikan kepada siswanya. Withitness 

dapat disebut sebagai guru mengetahui yang sedang terjadi di kelas setiap waktu dan 

mengomunikasikan kesadaran pada siswanya. Withitness tidak terlepas dari overlapping 

yang merupakan guru mampu melakukan lebih banyak pada satu waktu (Jacobsen, 

2009:64). Keterlibatan siswa pada pembelajaran tematik yaitu dengan memberikan 

kesempatan mengekspresikan kemampuannya di dalam kelas. Jika mereka diberi 

kesempatan maka mereka akan memiliki kesempatan belajar yang lebih luas. Sehingga 

kemampuan dalam dirinya akan muncul secara natural (alami). 

Keterlibatan siswa akan terjadi apabila guru mampu mengelola kelas dengan baik. 

Sebagai pengelola kelas, guru dapat mengelola kelas dengan baik agar kelas menjadi 

kondusif. Dalam suatu pembelajaran, guru memiliki gaya mengajar yang bervariasi. 

Untuk menjadi guru yang kreatif, seringkali dihadapkan dengan situasi-situasi yang 

kurang mendukung dan hambatan sosial (Fryer dalam Beetlestone, 2012:41). 

Kreativitas seringkali berkaitan dengan seni musik, seni rupa, bahkan seni tari. 

Kreativitas juga muncul ketika seseorang mendalami bidang lainnya seperti sains 

maupun teknologi. Namun tidak bagi seorang guru pada pembelajaran tematik. Mereka 

memiliki ruang lingkup yang cukup besar memanfaatkan kreativitasnya secara holistik. 

Salah satu teknik mengetahui bahwa pengelolaan kelas dapat berjalan dengan 

efektif yaitu dengan penilaian. Sebagai evaluator, guru dapat menilai siswa baik dari 

segi proses dan hasil dalam pembelajaran. Untuk mengetahui kreativitas siswa secara 

holistik, dalam pembelajaran tematik dikenal dengan penilaian otentik. Hal ini didukung 

oleh pernyataan Majid (2010:238) bahwa penilaian otentik adalah proses pengumpulan 

data yang dapat mengetahui perkembangan siswa.  

Penilaian di dalam kelas digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan sebagai refleksi untuk perbaikan 

pembelajaran. Sebagai supervisor, guru dapat menilai dan merefleksikan untuk 

perbaikan pembelajaran. Kegiatan refleksi tersebut memungkinkan keterlibatan orang 

tua siswa dalam pembelajaran. Guru menghargai orang tua untuk membantu anak-

anaknya dan menindaklanjuti serta memiliki harapan yang besar pada orang tua. 

Partisipasi orang tua yang meningkatkan aktivitas pada pembelajaran dapat 

mempengaruhi prestasi siswa. (Weinstein dalam Jacobsen, 2009:54). Pertemuan-

pertemuan denga orang tua dapat dilakukan dengan kegiatan open house yang diadakan 

setiap mingguan, bulanan atau tahunan tergantung kondisi sekolah. Kegiatan tersebut 

dapat dilakukan dengan komunikasi antara orang tua dan guru bahkan siswa juga 

terlibat. Berbicara langsung kepada orang tua akan dapat mendeskripsikan kebutuhan-

kebutuhan siswa dalam belajar. Dengan begitu, orang tua juga dapat mengawasi belajar 

anak di rumah sehingga mereka sama-sama memenuhi kebutuhan siswa baik di dalam 

kelas maupun di rumah. 

Orang tua atau wali biasanya menerima telepon dari guru yang mengeluh tentang 

siswa mengenai tugas kurang lengkap, sikap yang buruk, bahkan perilaku yang tidak 

dapat dimaafkan. Seringkali orang tua tidak terima dengan guru tersebut karena mereka 

orang tua yakin guru tersebut menuduh mereka. Dengan seperti itu, tentu akan terjadi 

iklim yang kurang harmonis antara guru dan orang tua. Untuk mencari solusinya yaitu 

guru perlu menelepon orang tua ketika siswa tersebut berperilaku baik di dalam kelas 
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dan guru perlu mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah bekerja sama 

dengan baik. Adanya catatan yang positif dan negatif yang disampaikan kepada orang 

tua tentang perilaku siswa di dalam kelas akan sangat efektif untuk menunjang prestasi 

siswa (Louanne, 2011:244). 

Siswa lebih memungkinkan diajak untuk bekerja sama di dalam kelas. Mereka 

memiliki peluang memberikan umpan balik kepada guru mengenai kesulitan mereka, 

waktu yang diberikan guru untuk menyelesaikan tugas. Di dalam kelas, guru membuat 

keputusan dan mengapresiasi atas pendapat siswa. akan tetapi, guru perlu mengucapkan 

terima kasih kepada siswa yang berpendapat dan memberitahukan kepada siswa tersebut 

akan memikirkan pendapatnya. Jika hal ini dilakukan di dalam kelas setiap hari, akan 

terjadi keharmonisan antara guru dan siswa. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh semua 

guru. Umpan balik mingguan, bulanan bahkan akhir semesteran dikatakan efektif oleh 

beberapa guru berdasarkan pengalaman masing-masing (Louanne, 2011:247). 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada pembelajaran tematik di 

Sekolah Dasar memerlukan peran guru dan siswa untuk mendukung pembelajaran. 

Peran guru tersebut diantaranya sebagai korektor, inspirator, informator, inisiator, 

organisator, motivator, fasilitator, mediator, pembimbing, demonstrator, pengelola 

kelas, evaluator, supervisor.  

PENUTUP 

Pembelajaran tematik di Sekolah dasar tidak terlepas dari peran guru dan siswa. 

Peran guru dan siswa memang berbeda namun mereka memiliki tujuan yang sama untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Pentingnya memiliki kreativitas yang tinggi pada 

praktik pembelajaran tematik akan mampu mengeksplorasi kemampuan siswa di dalam 

kelas. Hal ini akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, 

kajian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka ketika akan menerapkan 

pembelajarannya. 
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Abtsrak  
Upaya dalam membentuk karakter tersebut dalam pembelajaran adalah dengan 

menekankan hubungan interaksi antara siswa dengan siswa, hubungan interaksi 

tersebut dapat di implementasikan dalam pembelajaran dengan mengacu pada 

bekerjasama. Kerjasama dapat membentuk siswa siswa sekolah dasar menjadi 

mahluk sosial, Dengan membentuk siswa didik memahami arti dari mahluk sosial 

maka dalam perilaku peserta didik akan menjadi pribadi yang tidak hanya 

mementingkan keperluan pribadinya saja. Bekerjasama dapat diaplikasikan kedalam 

pembelajaran memakai model pembelajaran kooperatif learning, pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus 

untuk memberi dorongan kepada siswa agar bekerjasama selama proses 

pembelajaran. Salah satu type model pembelajran kooperatif yang menunjang untuk 

terbentuknya karakter siswa menjadi pribadi sebagai mahluk sosial atau pribadi yang 

ramah, senang bergaul, dapat menerima pendapat dengan hati yang terbuka, dan 

suka memperbanyak teman, serta selalu gembira adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match. Dalam tipe ini setiap setiap siswa mencari pasangan  

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dengan suasana belajar yang 

menyenangkan. Karena make a match merupakan salah satu model pembelajaran 

yang menggunakan kartu soal dan kartu jawaban yang harus dipahami dan 

bekerjasama mencari pasangan kartunya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan 

Kata kunci: Kerjasama, Kooperatif, Make a Match. 

Pendidikan saat ini merupakan sarana yang digunakan oleh pemrintah untuk 

membentuk karakter bangsa menjadi lebih baik, hal ini dapat kita lihat dari tuntutan 

kurikulum 2013.  Dalam membentuk karakter bangsa untuk menjadi yang lebih baik 

tidak lepas dari pembentukan kepribadian setiap individu. Carl Gustav Jung lahir pada 

tanggal 26 Juli 1875 di Kesswill mengemukakan bahwa ada dua golongan tipe 

kepribadian yaitu pertama ektrover kepribadian yang lebih mementingkan 

lingkungannya atau mengutamakan kepentingan umum, kepribadian macam ini dikenal 

dengan hati terbuka, gembira, ramah, lancar dalam pergaulan, banyak kawan. Kedua 

introver kepribadian yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kepribadian 

macam ini dikenal dengan pendiam, egoistis, suka merenung, senang mengasingkan 

diri, dan tidak bisa bergaul. 

Menanggapi dari dua tipe kepribadian tersebut maka untuk menjadikan karakter 

bangsa menjadi yang lebih baik maka perlu adanya sebuah penanaman karakter menjadi 

pribadi yang ektrover, karena dengan membentuk pribadi yang ekstrover maka dalam 

kehidupan bermasyarakat atau dalam dewan-dewan parlemen kepemerintahan akan 

menimbulkan rasa kekeluargaan rasa kebersamaan dan rasa saling menghargai dan tidak 

mengedepankan kepentingan pribadi. Pembentukan kepribadian perlu ditanamkan pada 

anak usia dini atau pada jenjang pendidikan dasar, karena pada anak usia dini atau 

jenjang pendidikan dasar merupakan landasan atau sebagai dasar untuk mengembangan 

kepribadian pada usia remaja bahkan sampai pada usia dewasa dan lanjut usia. 
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Pembentukan kepribadian pada siswa sekolah dasar untuk menjadi pribadi yang 

lebih baik sangatlah penting, karena pada siswa sekolah dasar usia 6 – 12 Supriadi 

(2013:28) menyimpulkan “tahap pertumbuhan individu berdasarkan tijauan psikologis 

masa usia 7 – 13/14 th merupakan masa keserasian sekolah, pada masa ini proses 

sosialisasi anak telah berlangsung dengan lebih efektif sehingga menjadi matang untuk 

dididik”. Perilaku peserta didik siswa sekolah dasar akan menjadi baik apabila 

pendidikan di sekolah dasar mengutamakan pembentukan kepribadian ektrover, dengan 

pembentukan pribadi ektrover maka siswa akan berperilaku ramah, senang bergaul, 

dapat menerima pendapat dengan hati yang terbuka, dan suka memperbanyak teman, 

serta selalu gembira. 

Untuk membentuk perilaku siswa sekolah dasar yang mengacu pada kepribadian 

ektrover ramah, senang bergaul, dapat menerima pendapat dengan hati yang terbuka, 

dan suka memperbanyak teman, serta selalu gembira, maka perlu adanya sebuah 

pembelajaran yang selalu memberikan stimulus  yang sesuai dengan pembentukan 

karakter yang di inginkan hal ini mengacu pada teori belajar behavioristik Ivan 

Petrovich Pavlov yang mengemukakan bahwa bahwa stimulus yang di berikan secara 

berulang akan menimbukan sebuah respon. Salah satu bentuk stimulus dalam 

pembelajaran yang mengacu pada kepribadian ektrover adalah pembelajaran berbasis 

kerjasama. 

Kemampuan bekerjasama sangat diperlukan karena kita merupakan makhluk 

sosial yang membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong. Kemampuan 

bekerjasama ini akan sangat bermanfaat dalam dunia kerja dan kehidupan masyarakat 

nanti (Anita Lie, 2008:43), maka dengan menggunakan pembelajaran berbasis 

kerjasama akan menimbulkan perilaku siswa menjadi mahluk sosial. Untuk 

mewujudkan pembelajaran berbasis kerjasama perlu adanya sebuah model pembelajaran 

yang mengacu pada kegiatan pembelajaran dengan menekankan proses interaksi antara 

peserta didik. 

Salah satu model pembelajaran yang menekankan proses interaksi antara peserta 

didik adalah model pembelajaran kooperatif learning tipe Make a Match. Model 

kooperatif tipe Make A Match  model pembelajaran ini dikembangkan oleh Lorna 

Curran (1994). Salah satu cara keunggulan teknik ini adalah peserta didik mencari 

pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik, dalam suasana yang 

menyenangkan. Proses mencari pasangan menimbulkan interaksi antara siswa yang juga 

menanamkan pengetahuan yang harus dipahami oleh siswa. 

PEMBAHASAN 

Kerjasama dalam konteks pembelajaran yang mendukung proses interaksi siswa, 

Huda (2011: 24-25) menjelaskan “ketika siswa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu 

tugas kelompok, mereka memberikan dorongan, anjuran, dan informasi pada teman 

sekelompoknya yang membutuhkan bantuan. Hal ini berarti dalam kerjasama, siswa 

yang lebih paham akan memiliki kesadaran untuk menjelaskan kepada teman yang 

belum paham. Dengan bekerjasama, para anggota kelompok kecil akan mampu 

mengatasi berbagai rintangan, bertindak mandiri dan dengan penuh tanggung jawab, 

mengandalkan bakat setiap anggota kelompok, mempercayai orang lain dalam 

mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan (Elaine B. Johnson, 2008:163). 

Kerjasama dapat membentuk siswa menjadi mahluk sosial, kerjasama merupakan 

pekerjaan yang dilakukan oleh suatu kelompok sehingga terdapat hubungan erat antar 

tugas pekerjaan anggota kelompok lain, demikian pula penyelesainnya 

(Poerwadarminta, 2007: 492). Sedangkan Kemampuan bekerjasama sangat diperlukan 
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karena kita merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk saling 

tolong menolong. Kemampuan bekerjasama ini akan sangat bermanfaat dalam dunia 

kerja dan kehidupan masyarakat nanti (Anita Lie, 2008:43). Dengan membentuk siswa 

didik memahami arti dari mahluk sosial maka dalam perilaku peserta didik akan 

menjadi pribadi yang tidak hanya mementingkan keperluan pribadinya saja. Lie (dalam 

Suprijono, 2009: 56) menguraikan model pembelajaran kooperatif ini didasarkan pada 

falsafah homo homini socius. Berlawanan dengan teori Darwin, filsafat ini menekankan 

bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dialog interaktif (interaksi sosial) adalah kunci 

seseorang dapat menempatkan dirinya di lingkungan sekitar. 

Dalam pembelajaran salah satu model pembelajaran yang memadukan proses 

pembelajaran dengan bekerjasama adalah model pembelajaran kooperatif, model 

pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dikalukan oleh siswa 

dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan (Sumantri, 2015: 49). Melalui model pembelajaran yang di cetuskan 

Sumantri dengan memadukan proses pembelajaran dengan kerjasama akan membuat 

siswa sekolah dasar akan belajar bagaimana menjadi seseorang yang hidup dalam 

bermasyarakat secara tidak langsung, sehingga akan menjadi sebuah pemahaman yang 

bisa menjadikan siswa sekolah dasar dapat menempatkan dirinya di lingkungan sekitar 

sesuai dengan pendapat lie yang berlawanan dengan teori Darwin. 

Model pembelajaran kooperatif Slavin (dalam Isjoni 2009: 15) pembelajaran 

kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan struktur 

kelompok heterogen. Sedangkan menurut Sunal dan Hans dalam Isjoni (2009: 15) 

mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau 

serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada siswa agar 

bekerja sama selama proses pembelajaran. Selanjutnya Stahl dalam Isjoni (2009: 15) 

menyatakan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik dan 

meningkatkan sikap saling tolong-menolong dalam perilaku sosial. 

Sumantri  (2015:49-50) menuliskan pengertian pembelajaran kooperatif sebagai 

berikut. Pertama Sagala (2007) pembelajran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Kedua 

Darsono (2000) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara 

pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus untuk memberi dorongan kepada 

siawa agar bekerjasama selama proses pembelajaran. Ketiga Selanjutnya Darsono 

(2000) menyatakan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan belajar siswa lebih 

baik dan meningkat sikap saling tolong-menolong dalam perilaku sosial. Keempat  

Hendriani (2007)  pembelajaran kooperatif adalahsuatu sistem yang didasarkan pada 

alasan bahwa manusia sebagai mahluk individu yang berbeda satu sama lain sehingga 

konsekuensi logisnya manusia harus menjadi mahluk sosial, mahluk yang berinteraksi 

dengan seksama. Kelima  Zaini (2012) menyatakan pembelajaran kooperatif adalah 

suatu sistem yang didalamnya terdapat elemen-elemen yang saling terkait. Adapun 

berbagai elemen dalam pembelajaran kooperatif adalah adanya (1) saling 

ketergantungan positif, (2) interaksi tatap muka, (3) akuntabilitas individual, dan (4) 

keterampilan untuk menjalin hubungan antara pribadi atau keterampilan sosial yang 

secara sengaja diajarkan. 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

344 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya bersifat 

heterogen, terdiri dari siswa dengan prestasi tinggi, sedang, dan rendah, perempuan dan 

laki-laki dengan latar belakang etnik yang berbeda untuk saling membantu dan bekerja 

sama mempelajari materi pelajaran agar belajar semua anggota maksimal. 

Karasteristik pembelajaran kooperatif menurut ibrahim bafadal dalam (Sumantri, 

2015: 50) sebagai berikut: Pertama siswa bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan 

materi belajar. Kedua kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki keterampilang 

tingkat tinggi, sedang, rendah. Ketiga bilamana mungkin, anggota kelompok berasal 

dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda. Keempat penghargaan lebih 

berorientasi kelompok ketimbang individu. 

Sedangkan menurut Evelina dan Nara dalam (Sumantri, 2015: 51) memaparkan 

ciri-ciri pembelajaran kooperatif sebagai berikut: Pertama setiap anggotan memiliki 

peran. Kedua  terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa. Ketiga setiap anggota 

kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-temannya 

sekelompoknya. Keempat guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok, dan kelima guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat 

diperlukan. 

Unsur pembelajaran kooperatif Roger dan David johson dalam (Sumantri, 2015: 

52) mengemukakan.  

Tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperatif learning. Untuk mencapai 

hasil yang maksimal, lima unsur model dalam pembelajaran harus diterapkan. 

Lima unsur tersebut adalah: Pertama saling ketergantungan positif, kedua 

tanggung jawab perseorangan, ketiga interaksi promotif, keempat kemampuan 

berkomunikasi antar anggota, kelima pemrosessan kelompok. 

Tujuan pembelajaran kooperatif di kemukaan oleh slavin (2005) untuk 

memberikan siswa pengetahuan, konsep, kemampuan, dan pemahanam yang mereka 

butuhkan supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang bahagia, dan memeberikan 

konstribusi. Wisenbaken dalam (slavin, 2005) mengemukakan bahwa tujuan model 

pembelajaran kooperatif adalah menciptakan norma norma proakademik memiliki 

pengaruh yang amat penting bagi pencapaian siswa. 

Agus suprijono dalam (Sumantri, 2015: 54) memaparkan sintak model model 

pembelajaran kooperatif terdiri dari enam fase sebagai berikut. Fase pertama 

menyampaiakan tujuan dan mempersiapkan siswa. Fase kedua guru menyampaiakn 

informasi, sebab informasi ini merupakan akademik. Fase ketiga guru harus 

menjelaskan bahwa siswa harus bekerjasama didalam kelompok. Fase keempat guru 

perlu mendampingi tim-tim belajar, mengingat tentang tugas tugas yang di kerjakan 

siswa dan waktu yang dialikasikan. Fase kelima guru melakukan evaluasi dengan 

menggunakan strategi evaluasi yang konsisten dengan tujuan pembelajaran. Fase 

keenam guru mempersiapkan struktur reward yang akan diberikan kepada siswa. 

 Manfaat pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran selain meningkatkan 

kognitif dan afektif siswa dijabarkan oleh sadker dalam (miftahul, 2011) sebagai 

berikut. Pertama siswa yang diajari dengan dan dalam struktur-struktur kooperatif akan 

memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. Kedua siswa yang berpartisipasi 

dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap sikap harga diri yang lebih tinggi 

dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Ketiga dengan pembelajaran kooperatif, 

siswa menjadi lebih peduli pada teman-temannya dan diantara mereka akan terbangun 
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rasa ketergantungan yang positif (interdepedensi positif) untuk proses belajar mereka 

nanti. Keempat pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap 

teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras dan etnik yang berbeda beda. 

Dari paparan tentang model pembelajaran kooperatif maka dapat di simpulkan 

model pembelajaran kooperatif sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran dan 

membantu dalam tujuan pembelajaran untuk membentuk kepribadian individu siswa 

menjadi karakter pribadi sebagai mahluk sosial.  

Dalam pembelajarannya model pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa 

tipe, salah satu type yang menunjang untuk terbentuknya karakter siswa menjadi pribadi 

sebagai mahluk sosial atau pribadi yang ramah, senang bergaul, dapat menerima 

pendapat dengan hati yang terbuka, dan suka memperbanyak teman, serta selalu 

gembira adalah model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Dalam tipe ini setiap 

setiap siswa mencari pasangan  sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dengan 

suasana belajar yang menyenangkan. Karena make a match merupakan salah satu model 

pembelajaran yang menggunakan kartu soal dan kartu jawaban yang harus dipahami 

dan mencari pasangan kartunya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. 

Model pembelajaran kooperatif make a match dikembangkan oleh lorna curran 

(1994). Sebagaimana model yang lain, model ini merupakan model pembelajaran 

bekelompok. Suprijono (2010: 95) menyebutkan bahwa "hal-hal yang perlu 

dipersiapkan jika pembelajaran dikembangkan dengan Make A Match adalah kartu-

kartu”. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu 

lainnya berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kartu ini dapat 

membangkitkan semangat siswa dengan mengikutsertakan peserta didik untuk aktif 

dalam proses pembelajaran.  

Diadaptasi dari Lie (2008:55), sintaks Model Make A Match adalah sebagai 

berikut: Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi konsep atau topik, kartu tersebut 

berisi dua bagian, yang satu berisi soal, yang kedua berisi jawaban. Selanjutnya guru 

membagi siswa kedalam tiga kelompok. Selanjutnya kelompok pertama memegang 

pertanyaan, kelompok kedua memegang jawaban, dan kelompok ketiga yaitu sebagai 

kelompok peneliti. Selanjutnya guru menentukan kelompok yang memegang soal dan 

kelompok yang memegang jawaban yang memegang jawaban serta kelompok yang 

dijadikan sebagai penilai. Selanjutnya setiap siswa dari masing-masing kelompok 

mendapat satu buah kartu soal untuk kelompok yang memegang soal, dan satu buah 

jawaban untuk kelompok yang memegang kartu jawaban. Selanjutnya setiap siswa 

memikirkan jawaban dan soal dari kartu yang di pegang. Selanjutnya setiap siswa 

mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya (soal jawaban). 

Selanjutnya setiap siswa sudah mendapatkan soal atau jawaban, diharapkan 

memperlihatkan kepada kelompok penilai. Selanjutnya setelah satu babak kartu dikocok 

lagi agar setiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari yang sebelumnya. Selanjutnya 

setelah selesai tahap itu, guru menyebutkan kembali pembahasan yang ada dalam 

pertanyaan dan jawaban. 

Adapun setiap model pembelajaran kooperatif mempunyai kelebihan dan 

kekurangan, kelebihan dan kelemahan model Cooperative Learning tipe Make A Match 

menurut Miftahul Huda (2013: 253-254) adalah : 

Kelebihan model pembelajaran tipe Make A Match antara lain: Pertama dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik; kedua 

karena ada unsur permainan, metode ini menyengkan; ketiga meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan 
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motivasi belajar siswa; keempat efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa 

untuk tampil presentasi; dan kelima efektif melatih kedisiplinan siswa 

menghargai waktu untuk belajar. 

Kelemahan media Make A Match antara lain: pertama jika strategi ini tidak 

dipersiapkan dengan baik, akan banyak waktu yang terbuang; kedua pada awal-

awal penerapan metode, banyak siswa yang akan malu berpasangan dengan 

lawan jenisnya; ketiga jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, akan 

banyak siswa yang kurang memperhatikan pada saat presentasi pasangan; 

keempat guru harus hati-hati dan bijaksana saat member hukuman pada siswa 

yang tidak mendapat pasangan, karena mereka bisa malu; dan  

Dilihat dari paparan diatas maka model pembelajaran kooperatif  make a match , 

dengan memakai sarana kartu untuk mencari pasangan akan dapat menimbulkan 

pemahaman bahwa setiap individu membutuhkan individu lainnya, dan dengan 

bekerjasama saling mencari pasangan kartunya maka akan terbentuk sebuah 

kegembiaraan dan kesuksessan kecil yang dimiliki oleh siswa jika bertemu dengan 

pasangan kartunya.  

PENUTUP  

Pembentukan karakter siswa sekolah dasar merupakan salah satu tujuan dalam 

kurikulum pendidikan saat ini, untuk membentuk karakter bangsa yang baik dimulai 

dari memberikan pengetahuan kepada siswa dengan penanaman karakter nilai-nilai 

kepribadian individu siswa yang baik. Model pembelajaran kooperatif make a match 

merupakan salah satu model pembelajaran yang mengunakan kartu sebagai sarana untuk 

memahami sebuah topik atau konsep dalam pembelajaran. Sintak model pembelajran 

make a match adalah sebagai beikut: Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi 

konsep atau topik, kartu tersebut berisi dua bagian, yang satu berisi soal, yang kedua 

berisi jawaban. Guru membagi siswa kedalam tiga kelompok. Kelompok pertama 

memegang pertanyaan, kelompok kedua memegang jawaban, dan kelompok ketiga 

yaitu sebagai kelompok peneliti. Guru menentukan kelompok yang memegang soal dan 

kelompok yang memegang jawaban yang memegang jawaban serta kelompok yang 

dijadikan sebagai penilai. Setiap siswa dari masing-masing kelompok mendapat satu 

buah kartu soal untuk kelompok yang memegang soal, dan satu buah jawaban untuk 

kelompok yang memegang kartu jawaban. Setiap siswa memikirkan jawaban dan soal 

dari kartu yang di pegang. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang 

cocok dengan kartunya (soal jawaban). Setiap siswa sudah mendapatkan soal atau 

jawaban, diharapkan memperlihatkan kepada kelompok penilai. Setelah satu babak 

kartu dikocok lagi agar setiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari yang 

sebelumnya. Setelah selesai tahap itu, guru menyebutkan kembali pembahasan yang ada 

dalam pertanyaan dan jawaban. 

Dengan Kelebihan model pembelajaran tipe Make A Match antara lain: Pertama 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik; kedua 

karena ada unsur permainan, metode ini menyengkan; ketiga meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa; 

keempat efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi; dan 

kelima efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. Maka dalam 

pelaksanaannya model pembelajaran kooperatif make a match  merupakan model 

pembelajaran yang bisa menumbuhkan karakter siswa dengan kerjasama mencari 

pasangan kartu, dengan bekerjasama mencari pasangan kartu akan menimbulkan sikap 
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saling membutuhkan antara individu dengan individu lain. Dengan hal ini maka 

kerjasama dapat membantu tujuan pembelajaran untuk membentuk karakter siswa 

menjadi mahluk sosial yang berkepribadian ramah, senang bergaul, dapat menerima 

pendapat dengan hati yang terbuka, dan suka memperbanyak teman, serta selalu 

gembira. 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Perencanaan model pembelajaran Tematik 

terpadu di SD Muhammadiyah 8 Dau Malang, 2. Pelaksanaan model pembelajaran 

Tematik terpadu di SD Muhammadiyah 8 Dau Malang 3. Evaluasi model 

pembelajaran Tematik terpadu di SD Muhammadiyah 8 Dau Malang. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di SD 

Muhammadiyah 8 Dau Malang dengan subyeknya guru kelas I yang berjumlah 1 

orang guru.  Kemudian teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pada 

perencanaan RPP  SD Muhammadiyah 8 Dau Malang yang berdasarkan Kurikulum 

2013 tergolong dalam kategori sangat baik. Pelaksanaan pada materi pembelajaran, 

pemaparannya sudah disesuaikan dengan perumusan indikator. Serta penggunaan 

metode dan media yang digunakan juga sudah sesuai dengan pembelajaran yang 

akan berlangsung dan pada skenario pembelajaran atau kegiatan pembelajaran juga 

sudah memuat aspek 5M atau pendekatan scientific, serta penilaian yang digunakan 

dalam RPP ini disudah mengacu pada rekomendasi Kemendikbud. Namun ada 

kekurangan dalam RPP ini yaitu belum memaparkan sumber belajar yang 

disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan digunakan. Dalam evaluasi 

model pembelajaran Tematik terpadu di SD Muhammadiyah 8 Dau Malang ini 

diantaranya; 1) dalam perencanaan pembelajaran menyusun RPP dan mencari buku 

yang sesuai dengan materi, 2) menentukan metode dan model pembelajaran, dan 3) 

menentukan penilaian yang cocok untuk dipakai dalam evaluasi penilaian belajar 

mengajar yang disesuaikan dengan materi, seperti ungkapan guru yang megatakan 

bahwa kesulitan dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran dalam RPP seperti 

kesulitan mencantumkan 8 aspek yang harus tercakup semua dalam RPP, seperti 5M 

dan ditambahnya 3 aspek diantaranya aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Kata Kunci : model, pembelajaran terpadu, Kurikulum 2013 

 Pendidikan merupakan asset perkembangan SDM yang perlu kita utamakan 

guna mencetak generasi berkualitas.Pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk 

mewujudkan generasi yang cerdas dan berakhlak. Pendidikan di Indonesia bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (UU RI 

No 20 Tahun 2003). Jika pendidikan itu dapat terwujud, pendidikan di indonesia telah 

berhasil mencetak generasi yang unggul dan mampu bersaing di kancah Internasional. 

 Berdasarkan paparan diatas, diketahui bahwa pemerintah telah berupaya 

mengadakan pembaharuan di bidang pendididkan guna mendapatkan perbaikan dan 

penyempurnaan pembelajaran di sekolah. Salah satu langkah yang ditempuh oleh 

pemerintah adalah melakukan perubahan kurikulum di sekolah dasar yaitu kurikulum 

2013. Menurut Majid (2014:29), salah satu alasan adanya perubahan kurikulum adalah 

pada kurikulum tingkat satuan pendidikan standar proses belum mengarah pada proses 

berbasis kompetensi (Sikap, Ketrampilan, dan Pengetahuan). Sehingga orientas 

kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi 

pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan ketrampilan (skill). 

mailto:Arina.poenya@gmail.com
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 Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah menetapkan standar nasional 

pendidikan yang merupakan kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab I ayat 

(17) tentang sistem Pendidikan Nasional. Standar Nasional pendidikan terdiri dari 

delapan standar yang meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar Pendidik dan tenaga Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar 

Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa standar proses merupakan bagian yang tak terpisahkan dari standar 

nasional pendidikan. 

 Berdasarkan observasi awal penerapan model pembelajaran ini sudah diterapkan 

namun tidak sesuai dengan Kurikulum 2013 standar proses PERMENDIKBUD, 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat seberapa jauh 

kemampuan guru-guru dalam menyusun model pembelajaran dan menerapkan model 

pembelajaran terpadu Kurikulum 2013, dampak kesulitan penyesuaian dalam menyusun 

dan menerapkan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian di SD Muhammadiyah 

8 Malang  dengan judul “Analisis Model Pembelajaran Terpadu Kurikulum 2013 

Berdasarkan Standar Proses Upaya Peningkatan Profesional Guru di SD 

Muhammadiyah 8 Dau Malang”. 
 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan, yaitu meliputi (1) rancangan penelitian, 

(2) jenis penelitian, (3) pelaksanaan penelitian, (4) instrumen penelitian, (5) analisis 

data. 

Rancangan Penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

bermaksud membuat (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian.Tujuan utama dari penelitan pendidikan ialah untuk menguji dan 

menggambarkan individu, kelompok, situasi dan kondisi dengan kajian-kajian untuk 

mengidentifikasi karakteritik khusus yang menggambarkan topik yang dikaji disebut 

kajian deskriptif. (Ghoni, Junaidi. 2009). 

Rancangan penelitian deskriptif surveiadalah penelitian yang bertujuan 

mengambarkan suatu fenomena atau melukiskan fakta atau karakteristik populasi 

tertentu atau bidang tertentu secara sistematis, faktual dan cermat. Penelitian deskriptif 

kuantitatif bertujuan untuk mengambarkan atau melukiskan secara cermat dan 

sistematis fakta, gejala, fenomena, opini atau pendapat, sikap, mengambarkan (to 

describe) suatu kejadian dsb.  

Desain deskriptif survei tidak digunakan untuk menguji hipotesis dan pengunaan 

statistik deskriptif (frekuensi, proporsi, mean/rata-rata, median, modus, kuartil, varians, 

standart deviasi, jumlah, range, nilai maksimun-minimum dsb) untuk mengambarkan 

apa yang terjadi, lazimnya tidak untuk menerima atau menolak hipotesis.  

Desain penelitian ini yaitu deskriptif survei, dengan mengambil sampel dari 

populasisebagai subyek penelitian. Berdasarkan data dari subyek penelitian 

dideskripsikan berkaitan dengan penerapan dan penyusunan model Pembelajaran di SD 

sebagai obyek penelitian, dengan sampel guru kelas I-VI di SD 8 Dau Malang. 

Jenis Penelitian 

Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang didasarkan pada data alamiah yang berupa kata-kata dalam 

mendeskripsikan objek yang diteliti melalui kegiatan pengumpulan data dari latar 
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yang alami (Rofi’uddin, 2005). Ciri utama penelitian kualitatif adalah, (1) data yang 

dikaji dalam penelitian adalah data verbal dan nonverbal yang dapat menghasilkan 

informasi yang sesuai, (2) data diperoleh dari setting alamiah, yakni tuturan dan 

tindakan ketika pembelajaran dilaksanakan, (3) data dianalisis secara induktif pada saat 

dan setelah pengumpulan data, (4) peneliti menjadi instrumen kunci, (5) penelitian 

menekankan proses dan hasil, (6) makna menjadi tekanan utama (Bogdan dan Biklen: 

1982 dalam Moelong: 2007). 

Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD 8 Dau Malang  bergulirnya program 

pemerintah tentang kurikulum 2013 maka sekolah ini merupakan salah satu sekolah 

dimana guru-gurunya telah mencoba untuk menyusun model pembelajaran berbasis 

tematik terpadu dengan berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Hal inilah yang 

menjadi tantangan bagi peneliti untuk menganalisis seberapa jauh kemampuan guru 

dalam menyusun RPP dan apakah sudah sesuai dengan standar proses pendidikan. 

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  

1. Observasi : dilakukan untuk mengumpulkan data tentang praktik pembelajaran 

yang dilakukan guru di kelas; untuk merekam kesesuaian antara apa yang 

direncanakan dengan pelaksanaan penerapan model  pembelajaran di kelas. 

2. Wawancara : dilakukan kepada guru yang mempraktikkan penyususnan 

pelaksanaan penerapan model pembelajaran terpadu untuk mengetahui kendala yang 

dirasakan guru selama proses pembelajaran. 

3. Dokumentasi : dilakukan untuk mengumpulkan data tentang berbagai peristiwa 

dalam proses pembelajaran melalui foto, dokumen berupa RPP yang selama ini 

guru-guru buat, dokumen fortofolio dan hasil pembelajaran. 

Instrumen Penelitian 

 Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan instrumen yang 

berupa : Lembar observasi guru dan siswa, pedoman wawancara.  

Teknik Analisa Data 

 Analisis data dilakukan secara deskriptif baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Sebagaimana pada umumnya analisis data secara kualitatif dilakukan 

dengan tahap-tahap : pemamparan data, reduksi data, kategorisasi data, 

penafsiran/pemaknaan,dan penyimpulan hasil analisis. 

 Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian 

ditulis ulang, dipaparkan apa adanya, kemudian dipilah-pilahsesuai fokus penelitian, 

setelah melalui proses analisis dalam kerangka memperoleh data yang sahih dengan 

member chek, triangulasi, dan pelacakan mendalam, kemudian disimpulkan dan 

dimaknai. 

 Analisis data yang bersifat deskriptif kuantitatif dilakukan dengan analisis 

prosentase dan analisis rata-rata. Data kuantitatif ini diolah berdasarkan data hasil 

pengamatan melalui rubrik pengamatan.   
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perencanaan Model Pembelajaran Tematik Terpadu di SD Muhammadiyah 8 Dau 

Malang  

Berdasarkan penerapan di SD Muhammadiyah 8 Dau Malang pembelajaran 

yang ada dalam RPP sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, dimana kegunanya 

dalam pembelajaran ialah sebagai alat bantu guru dalam kelas serta memudahkan siswa 

untuk memahami pelajaran. Pada model pembelajaran yang dipaparkan sudah 

disesuaikan dengan KD yang akan dicapai serta sesuai dengan pendekatan scientific. 

Hal itu dapat dilihat dari penilaian penelaah yang memberikan penilaian dengan skor 4 

(sangat baik) dengan prsentase 100% karena media dan model sudah sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. Dalam aspek pertama yaitu kesesuaian media belajar 

dengan tujuan pembelajaran dapat dideskriptifkan bahawasannya dalam RPP tersebut 

telah memanfaatkan barang - barang bekas dan guru dalam pembelajaran serta model 

pembelajaran dalam RPP ini adalah PJBL yang disesuaikan dengan karakteristik 

siswanya sehingga nantinya dapat mempermudah guru dalam pembelajaran. 
Tabel 1: Penilaian mengenai Skenario Pembelajaran. 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa penilaian mengenai skenario 

pembelajaran sudah sangat baik, hal ini terlihat dari penilaian yang diberikan oleh 

penelaah yang hasilnya menunjukkan rata-rata 4 dengan presentase nilai 100%. 

Komponen yang dinilai mulai dari pemaparan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

kegiatan penutup sudah sangat jelas dan tertulis secara rinci sesuai dengan panduan 

Kemendikbud Tahun 2013. 

 

Pelaksanaan Model Pembelajaran Tematik Terpadu di SD Muhammadiyah 8 Dau 

Malang 

Pada komponen kegiatan pembelajaran atau skenario pembelajaran di RPP ini juga 

sudah menjelaskan dengan lengkap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siswa  dan 

guru, serta sudah memaparkan pendekatan scientific yang terdiri dari mengamati, 

menanya, mengeksperimen, menalar, dan mengkomunikasi dalam proses belajar 

mengajar. Kegiatan pembelajaran yang ada di dalam Rencana Pelaksanaan 

Komponen Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Skor 

Rata-

Rata 
1 

(kurang) 

2 

(cukup) 

3 

(baik) 

4 

(sangat 

baik) 

Menampilkan kegiatan 

pendahuluan dengan jelas 
- - - 

4 

(100%) 
4 

Menampilkan kegiatan inti 

dengan jelas 
- - - 

4 

(100%) 
4 

Menampilkan kegiatan penutup 

dengan jelas 
- - - 

4 

(100%) 
4 

Kesesuaian kegiatan dengan 

pendekatan scientific 
- - - 

4 

(100%) 
4 

Kesesuaian penyajian dengan 

sistematika materi 
- - - 

4 

(100%) 
4 

Kesesuaian alokasi waktu dengan 

cakupan materi 
- - - 

4 

(100%) 
4 

Rata-Rata - - - 
4 

(100%) 
4 
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Pembelajaran (RPP) telah sesuai dengan yang dianjurkan kemendikbud mengenai 

penerapan kurikulum 2013. Pemaparan yang mencangkup 5 M yaitu, mengamati, 

menanya, mengeksperimen, menalar, dan mengkomunikasi dijabarkan dalam RPP 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan Mengamati 

Kegiatan mengamati pada pembelajaran ke-5 dalam tema “Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup” ini, siswa melakukan pengamatan sebuah teks yang diberikan oleh 

guru tentang Beny dan Ayahnya yang pergi kekarawang jawab barat untuk 

mengenal tentang sebuah tanaman padi. Guru menyuruh siswa untuk memahami 

dan membaca isi teks tersebut, untuk mendeskripsikan sebuah teks yang bercerita 

tentang padi dan siswa melakukan pengamatan tentang apa yang diketahui dari 

sebuah padi. 

b. Kegiatan Menanya 

Dalam kegiatan menanya guru memancing siswa dengan pertanyaan apa 

yang di ketahui tentang padi, agar guru lebih yakin bahwa siswa telah memahami 

teks tersebut. 

c. Kegiatan Mengeksperimen 

Dalam kegiatan ini guru menyuruh siswa untuk membaca dengan 

memperhatikan tanda baca yang benar.  

d. Kegiatan Menalar 

Kegiatan menalar ini, kegiatan yang membuat siswa untuk bisa 

mengeluarkan hasil pendapat pikirannya dengan teks tersebut dan guru menyuruh 

siswa untuk berbagi informasi kepada teman sebangkunya tentang hasil diskusi 

tentang teks pemahaman tumbuhan padi. 

e. Kegiatan Mengkomunikasi 

Kegiatan mengkomunikasi ini siswa diminta untuk dapat menjelaskan 

kembali hasil pemahaman tentang teks tumbuhan padi tersebut di depan kelas dan 

guru memberikan umpan balik kepada siswa dari cara baca dan pemahaman yang 

belum diketahui oleh siswa. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa lain 

untuk memberikan pendapat lain dan guru memberikan motivasi kepada semua 

siswa agar tetap semangat dalam belajar dan lebih aktif untuk mengikuti kegiatan 

proses pembelajaran di dalam kelas. 

Pemaparan ini yang menjadi ciri pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, 

dimana siswa harus terlibat aktif dalam proses belajar mengajar dan guru harus lebih 

kreatif dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran. Penjelasan ini diperjelas oleh 

guru mengenai ciri - ciri Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan 

kurikulum 2013, bahwa:  

“RPP dalam KTSP kurang menerapkan 8 aspek yang ada pada 

Kurikulum 2013. sedangkan,  RPP  dalam Kurikulum 2013 

menambahkan 8 aspek, 5 aspek seperti, 5M (mengamati, menanya, 

mengeksperimen, menalar, dan mengkomunikasi) ditambah 3 aspek 

penilaian  seperti, aspek sikap, aspek pengetahuan, dan  aspek 

keterampilan.  yang menjadi syarat wajib didalam menentukan 

langkah-langkah dalam pembelajaran dan proses penilaian”. 
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Evaluasi Model Pembelajaran Tematik Terpadu di SD Muhammadiyah 8 Dau 

Malang 

Dalam evaluasi model pembelajaran Tematik terpadu di SD Muhammadiyah 8 

Dau Malang, dalam evaluasi ini muncul hasil pemilihan media belajar dari semua 

keterangan yang ada sudah sangat baik, hal ini dilihat dari dalam RPP yang telah 

mencantumkan secara lengkap dan rinci mengenai penggunaan media belajar dalam 

RPP. hal ini didukung oleh penelaah dimana dari ke 4 penelaah memberikan nilai 

dengan skor 4 (sangat baik). Untuk penilaian model pembelajaran yang guru pakai juga 

sudah mengandung unsur pendekatan scientific dan model pembelajaran yang 

digunakan dalam RPP ini adalah PJBL yang disesuaikan dengan pembelajaran, hal ini 

dapat memudahkan guru dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

bagi siswa untuk mencapai hasil yang diharapkan.  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan pada 

pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan model pembelajaran Tematik terpadu di SD Muhammadiyah 8 Dau 

Malang 

 Hasil penelitian ini diperoleh bahwa RPP  SD Muhammadiyah 8 Dau Malang 

yang berdasarkan Kurikulum 2013 tergolong dalam kategori sangat baik. Penjelasan ini 

didukung dengan hasil penilaian RPP yang dilakukan oleh beberapa penelaah yang 

menunjukan hasil bahwa RPP yang dibuat guru tergolong sangat baik, hal ini sesuai 

dengan indikator Kurikulum 2013 yaitu penggunaan KI, KD telah mencakup 

kompetensi dengan aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Tujuan 

pembelajaran yang sudah mengarah pada materi yang mencakup sikap, pengetahuan 

dan keterampilan yang dirumuskan berdasarkan KD. Pada materi pembelajaran, 

pemaparannya sudah disesuaikan dengan perumusan indikator. Serta penggunaan 

metode dan media yang digunakan juga sudah sesuai dengan pembelajaran yang akan 

berlangsung dan pada skenario pembelajaran atau kegiatan pembelajaran juga sudah 

memuat aspek 5M atau pendekatan scientific 

2. Pelaksanaan model pembelajaran Tematik terpadu di SD Muhammadiyah 8 Dau 

Malang 

Pelaksanaan pada materi pembelajaran, pemaparannya sudah disesuaikan 

dengan perumusan indikator. Serta penggunaan metode dan media yang digunakan juga 

sudah sesuai dengan pembelajaran yang akan berlangsung dan pada skenario 

pembelajaran atau kegiatan pembelajaran juga sudah memuat aspek 5M atau 

pendekatan scientific, Serta penilaian yang digunakan dalam RPP ini disudah mengacu 

pada rekomendasi Kemendikbud. Namun ada kekurangan dalam RPP ini yaitu belum 

memaparkan sumber belajar yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan 

digunakan. 

3. Evaluasi model pembelajaran Tematik terpadu di SD Muhammadiyah 8 Dau Malang 

Dalam evaluasi model pembelajaran Tematik terpadu di SD Muhammadiyah 8 

Dau Malang ini diantaranya; 1) dalam perencanaan pembelajaran menyusun RPP dan 

mencari buku yang sesuai dengan materi, 2) menentukan metode dan model 

pembelajaran, dan 3) menentukan penilaian yang cocok untuk dipakai dalam evaluasi 

penilaian belajar mengajar yang disesuaikan dengan materi, seperti ungkapan guru yang 

megatakan bahwa kesulitan dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran dalam RPP 

seperti kesulitan mencantumkan 8 aspek yang harus tercakup semua dalam RPP, seperti 

5M dan ditambahnya 3 aspek diantaranya aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan keterampilan proses sains 

siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan bantuan mind mapping dan siswa yang belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu 

(quasi eksperimen) dengan desain only postest control group design. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 7 Sinjai Selatan. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan proses sains adalah tes uraian terdiri dari 10 

soal. Dua variabel bebasnya yakni inkuiri terbimbing dan mind mapping, dan variabel 

terikatnya yakni keterampilan proses sains. Hasil penelitian ini memperlihatkan 

terjadinya peningkatan keterampilan proses sains siswa yang belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan bantuan mind mapping 

dibandingkan siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing 

Kata kunci: mind mapping, inkuiri terbimbing, keterampilan proses sains, ekosistem 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) erat kaitannya dengan cara mencari tahu mengenai 

alam secara terstruktur, sehingga IPA bukan hanya merupakan penguasaan pengetahuan 

yang berupa fakta, konsep atau prinsip saja tetapi juga merupakan proses penemuan. 

Oleh karena itu, pendidikan IPA diharapkan dapat membantu siswa  untuk mempelajari 

diri sendiri dan  alam sekitarnya, selain itu siswa juga dapat menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari (Buzan, 2013). Peranan IPA sangat strategis karena menanamkan 

kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri pada diri 

siswa (Neka et al, 2015). Menurut Gedgrave (2009) tujuan pembelajaran IPA adalah 

agar siswa mampu menguasai pengetahuan dasar tentang IPA dalam pembelajaran sains 

dan teknologi serta penerapannya. Di samping itu, IPA memiliki tujuan memahami 

berbagai gejala alam, mengembangkan pemahaman, dan kemampuan IPA dalam 

menunjang kompetensi produktif, meningkatkan kesadaran berperan serta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam 

(Kemendiknas, 2006). 

Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan potensi agar siswa mampu memahami alam sekitarnya secara ilmiah 

yang diperoleh melalui kegiatan observasi, eksperimen, penyimpulan yang saling 

berkaitan satu sama lain (Sani, 2014). Proses pembelajaran IPA akan menjadi lebih 

bermakna dan menantang ketika siswa dan guru secara aktif melakukan eksperimen 

ilmiah (Aktamis & Ergin, 2008) dan pembelajaran IPA hendaknya menjadi wahana bagi 

siswa untuk memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan 

pembelajaran IPA diarahkan melalui inkuiri ilmiah (scientific inquiry) sehingga dapat 

membantu siswa memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang alam sekitar dan 

mailto:alifka_maulanasyam@yahoo.com
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menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup (Suwono, 2012). 

Proses pembelajaran IPA melibatkan kegiatan penyelidikan, oleh karena itu harus 

mampu melatihkan aspek keterampilan proses sains pada diri siswa (Nworgu & Otum, 

2013). Akinbobola et al, (2010) mendeskripsikan keterampilan proses sains sebagai 

suatu sikap mental dan fisik dalam pembelajaran IPA yang efektif seperti pemecahan 

masalah. Keterampilan proses sains menjadi penting karena dapat membantu siswa 

dalam menemukan sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan/mengembangkan sikap 

dan nilai yang memang menjadi tuntutan utama dalam pembelajaran IPA (Semiawan, 

1986). 

Keterampilan proses sains dalam pembelajaran IPA sangat berperan penting 

karena hakikat IPA itu sendiri adalah berupa proses dan produk. Proses yang dimaksud 

disini adalah keterampilan-keterampilan dasar yang biasa digunakan oleh para ilmuwan 

dalam bekerja secara ilmiah, sedangkan yang dimaksud produk dalam IPA adalah fakta, 

konsep, hukum, prinsip dan teori. Semiawan (1986) menyatakan bahwa tugas guru 

bukanlah sekedar memindahkan dan memberi pengetahuan dari buku ke kepala siswa, 

tetapi lebih dari itu guru harus mampu menyiapkan situasi yang dapat melatih siswa 

agar mampu bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta 

dan konsep sendiri melalui pembinaan keterampilan fisik dan mental dalam diri siswa. 

Keterampilan fisik dan mental yang dimaksud adalah keterampilan siswa dalam hal 

mengobservasi, membuat hipotesis, merencanakan penelitian, mengendalikan variabel, 

menafsirkan data, memprediksi, menerapkan serta mengkomunikasikan. 

Pentingnya keterampilan proses sains sangat disadari oleh otoritas pendidikan 

kita. Melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah ditetapkan tujuan pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SMP di antaranya adalah agar siswa mampu 

melakukan inkuiri ilmiah sehingga kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak ilmiah 

serta berkomunikasi, dapat tumbuh dengan baik. Selain itu siswa juga diharapkan 

mampu meningkatkan pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. 

Inkuiri terbimbing adalah salah satu model pembelajaran yang dapat 

mengakomodasi karakteristik IPA dan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif 

siswa SMP, melibatkan keaktifan siswa untuk menemukan konsepnya sendiri melalui 

kegiatan eksperimen/pengamatan (Joyce et al, 2011). Model tersebut merupakan salah 

satu model pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan 

analitis dalam mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan 

(Akpullukcu & Gunay, 2011). Di samping itu inkuiri terbimbing dalam proses 

pembelajaran IPA juga memberi peluang pada siswa untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam proses belajar dan kegiatan eksperimen yang nantinya akan dapat membantu 

retensi memori siswa dan dapat diterapkan dengan mudah pada situasi yang baru  (Neka 

et al, 2015). Lebih lanjut ditambahkan oleh Neka et al, (2015) bahwa jika siswa 

menemukan atau membangun pengetahuan secara independen, maka  siswa akan 

mengingat pengetahuan tersebut lebih lama, ataupun sebaliknya. 

Pembelajaran IPA melalui inkuiri memungkinkan siswa dapat belajar melakukan 

dan belajar bagaimana memecahkan masalah itu sendiri (Nuangchalerm, 2009). Simsek 

& Kabapinar (2010) melihat pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran sains sangatlah 

tepat. Melalui penggunaan model inkuiri, siswa dibimbing membangun pengetahuan 

dan pemahaman mengenai objek dan percobaan sains, termasuk proses-proses sains 
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terkait, sehingga secara perlahan guru membekali mereka kemampuan belajar mandiri 

(termasuk melakukan investigas secara mandiri). 

Model pembelajaran inkuiri dapat dipadu dengan teknik mind mapping. Mind 

mapping menurut Yoga (2007) merupakan teknik grafik yang sangat ampuh dan 

menjadi kunci universal untuk membuka potensi dari seluruh kerja otak karena 

menggunakan seluruh keterampilan yang terdapat pada bagian neo-korteks dari otak 

atau dikenal sebagai otak kiri dan otak kanan. Teknik mind mapping akan membantu 

memori dalam mengorganisir dan mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan 

lama sehingga akan lebih mudah untuk mengingat kembali setiap informasi yang 

dibutuhkan (Wycoff, 2005). Selain itu, mind mapping juga dapat membangkitkan ide-

ide orisinil, sehingga membantu mengorganisasi materi, memberi wawasan baru, serta 

meningkatkan pemahaman penguasaan materi (De Porter, 2002). 

Penelitian tentang inkuiri dengan bantuan mind mapping sudah pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian Hilman (2014) membuktikan bahwa ada 

pengaruh positif yang signifikan antara pembelajaran inkuiri terbimbing dengan mind 

mapping terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar kognitif siswa. Pada 

penelitian Abimanyu (2013) diperoleh hasil penguasaan konsep IPA siswa yang belajar 

dengan pembelajaran inkuiri dengan bantuan mind mapping lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa pada kelas konvensional. Dari penelitian Widowati (2010) diperoleh hasil 

kemampuan kognitif dan kreativitas siswa dalam pembelajaran IPA jauh lebih tinggi 

dengan pembelajaran mind mapping. Hasil penelitian Imadudding & Utomo (2012) 

menyatakan bahwa mind mapping berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar 

siswa dibandingkan dengan metode konvensional. Penelitian oleh Pratidina dkk. (2012) 

menyatakan bahwa penerapan mind mapping mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian Bachtiar (2015) menyatakan bahwa model pembelajaran mapping 

concept dapat meningkatkan keterampilan proses sains mahasiswa sehingga model 

pembelajaran ini layak dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan memperhatikan kelebihan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

bantuan mind mapping dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penulis bermaksud 

meneliti pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan bantuan mind 

mapping terhadap keterampilan proses sains pada pembelajaran biologi terutama ketika 

mereka mempelajarai konsep ekosistem. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi perbedaan keterampilan proses 

sains  antara siswa pada kelas eksperimen dan siswa pada kelas kontrol. (2) Menguji 

adanya interaksi antara model pembelajaran inkuiri terbimbing dan teknik mind 

mapping terhadap keterampilan proses sains siswa. 

METODE 
Penelitian ini  menggunakan metode eksperimen semu (quasi eksperiment) 

dengan desain “only posttest control group design”. Penelitian ini menggunakan dua 

kelas perlakuan di mana kelas eksperimen belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan bantuan mind mapping dan kelas kontrol 

belajar dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing. Penelitian 

dilaksanakan di SMP Negeri 7 Sinjai Selatan pada semester genap tahun ajaran 

2015/2016.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 7 Sinjai Selatan. 

Penentuan sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode random assigment 

yaitu metode pengambilan sampel dari kelas yang telah ditentukan untuk memilih kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi 
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keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan bantuan mind mapping, 

lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing, soal tes 

keterampilan proses sains berupa soal uraian dan instrumen penelitian. Uji prasyarat 

dengan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan uji homogenitas 

menggunakan Uji Levene. Uji pengaruh menggunakan Uji Tukey. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi data keterampilan proses sains siswa pada pembelajaran IPA Kelas VII 

SMP Negeri 7 Sinjai Selatan dapat dilihat pada Gambar 1 & 2. 
       

Deskripsi Post tes Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas Eksperimen 

 
Gambar 1. Deskripsi Post Test Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas Eksperimen 

 

Deskripsi Post tes Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas Kontrol 

 
Gambar 2. Deskripsi Post Test Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas Kontrol 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini pada kelompok eksperimen hasil 

tes tertulis keterampilan proses sains pada kelas 7A SMP Negeri 7 Sinjai Selatan yang 

berjumlah 26 orang yang diberikan perlakuan berupa model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan bantuan mind mapping melalui post-test dengan 10 soal uraian. 

Hasil perhitungan setelah melaksanakan penelitian adalah diperoleh rata-rata nilai post 

test adalah 66.20 dengan deviasi 4.787, varian 22.917, minimum 60, maksimum 75. 

Sedangkan data yang dikumpulkan pada kelompok kontrol yaitu hasil tes tertulis 

keterampilan proses sains siswa kelas 7B yang berjumlah 24 orang dimana pada 

kelompok ini diberi perlakuan berupa pembelajaran inkuiri terbimbing melalui soal post 

test berjumlah 10 soal uraian. Hasil perhitungan setelah melakukan penelitian yaitu 

diperoleh rata-rata 63.24, standar deviasi 4.324, varian 18.857, minimum 55, maksimum 

71. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yang dibelajarkan 
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dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan bantuan mind mapping 

mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol yang belajar dengan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

Pengujian hipotesis pengaruh dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan bantuan mind mapping dan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap keterampilan proses sains. Teknik 

analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan dalam penelitian ini 

adalah uji Tukey. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikansi pada variabel 

keterampilan proses sains adalah 0.513. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi lebih kecil dari thitung  sehingga dianggap Ho ditolak dan H1 diterima, 

artinya terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap keterampilan proses sains 

siswa. 
 

Perbandingan Keterampilan Proses Sains Siswa yang Belajar dengan Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Dengan Bantuan Mind Mapping dan Inkuiri 

Terbimbing 

Kegiatan pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang dialami oleh siswa. 

Siswa akan mendapatkan pengalaman belajar manakala guru memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran yang berorientasi pada perolehan keterampilan belajar kepada siswa, 

karena proses dan hasil belajar merupakan dua hal yang sangat penting. Jika proses 

pembelajaran dilaksanakan dengan baik maka hasilnya pun akan baik, implementasinya 

dalam kegiatan pembelajaran adalah dengan melibatkan siswa secara totalitas (raga dan 

pikiran). Kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan aktivitas seluruh kemampuan 

siswa yang dapat diterapkan adalah melalui pendekatan keterampilan proses, antara lain 

dengan melatihkan keterampilan proses sains pada siswa. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keterampilan 

proses sains antara siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan bantuan mind mapping dan siswa yang belajar dengan menggunakan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing. Nilai rata-rata keterampilan proses sains siswa 

kelas eksperimen yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan bantuan mind mapping lebih tinggi daripada kelas kontrol yang 

belajar dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing. Siswa pada kelas 

eksperimen memperoleh nilai rata-rata keterampilan proses sains adalah 66.2. Nilai rata-

rata keterampilan proses sains siswa kelas kontrol adalah 63.2. 

Pada pembelajaran inkuiri terbimbing dengan bantuan mind mapping di 

pertemuan-pertemuan awal, siswa dilatih menemukan masalah, merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis sederhana, menentukan desain pengamatan, alat dan bahan, 

prinsip kerja dan kesimpulan. Kendala yang seringkali ditemukan adalah masih 

kurangnya tingkat kepercayaan diri siswa dalam membuat mind map. Pada awal-awal 

pembelajaran, sebagian siswa menduplikasi mind map buatan temannya sehingga guru 

sering menemukan bentuk mind map yang sama. Windura (2013), menyatakan bahwa 

isi pikirian setiap individu pasti berbeda sehingga mind map yang dibuat pasti akan 

berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kendala lainnya adalah 

sebagian siswa sering kesulitan ketika harus menggambar simbol verbal pada mind map 

yang mengutamakan gambar meskipun hal ini bukanlah hal mutlak. Selain itu, siswa 

sering kesulitan menemukan kata kunci pada materi sehingga menyulitkan mereka 

dalam membuat mind map. Akibatnya, mind map yang dibuat banyak berisi rangkaian 

kalimat yang semestinya hanya berisi kata-kata kunci saja. Menumbuhkan rasa percaya 
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diri siswa untuk membuat mind map sendiri bukanlah hal yang mudah.oleh karena itu 

guru senantiasa mengingatkan siswa bahwa tidak ada mind map yang salah. Mind map 

yang salah adalah mind map yang persis sama dengan milik orang lain. Guru senantiasa 

membimbing siswa, baik secara klasikal, kelompok, maupun individu, dalam 

pembuatan mind map yang benar. 

Penggunaan mind map pada pertemuan awal, terkadang dikeluhkan sebagian 

siswa yang melihat kerumitan mind map buatan guru saat membantu siswa memetakan 

rangkuman materi. Hal ini disebabkan karena siswa jarang menemui strategi 

pembelajaran mind mapping yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran selama ini 

terutama di SMP Negeri 7 Sinjai Selatan, sehingga diperlukan waktu agar siswa dapat 

menyesuaikan diri dengan sintaks mind mapping. Namun setelah beberapa kali tatap 

muka, keluhan siswa sudah mulai berkurang setelah mind map materi pelajaran mereka 

buat sendiri. Selain itu, pada tahap awal pembelajaran, guru menyadari siswa belum 

peka menemukan masalah atas fenomena yang diperlihatkan. Siswa juga kesulitan 

merumuskan hipotesis dengan kalimat yang tepat. Tetapi pada pertemuan-pertemuan 

berikutnya, keluhan siswa yang kesulitan mengemukakan masalah dan perumusan 

hipotesis, sudah berkurang. Hambatan lainnya, kecepatan siswa dalam menyelesaikan 

mind map tidak sama. Ada siswa yang cepat dan ada pula yang lambat. Sehingga 

alokasi waktu 2 x 40 menit per pertemuan seringkali tidak mencukupi waktu untuk 

menuntaskan skenario dalam RPP. Sebagai solusi, guru menugaskan siswa 

menyelesaikan mind map di rumah dan diperiksa kembali pada pertemuan berikutnya. 

Ditemukan pula adanya kecenderungan belajar individu pada diri siswa sekalipun LKS 

yang dibagikan per kelompok. Pada saat pembelajaran, sebagian siswa lebih 

berkonsentrasi membuat mind map sendiri daripada berdiskusi dengan rekan 

sekelompoknya. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menguatkan kegiatan 

pengawasan dan senantiasa mengingatkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok 

khususnya menyangkut perumusan masalah, hipotesis dan penarikan kesimpulan. Pada 

saat kegiatan diskusi atau bertanya sesama siswa/guru untuk membuat mind map ada 

beberapa siswa yang tidak melakukan kegiatan tersebut. Mereka malah melakukan 

kegiatan lainnya seperti sibuk dengan mainannya, mengerjakan tugas pelajaran lain. Hal 

ini menunjukkan guru kurang dalam pengorganisasian kondisi kelas. 

Mind mapping memungkinkan siswa mencatat lebih banyak informasi dan 

memperhatikan hubungan antar berbagai konsep dan ide. Selain itu mind mapping 

merupakan etnis grafis yang memungkinkan seseorang mengeksplorasi seluruh 

kemampuan untuk berfikir dan belajar (Windura, 2013). Menurut Hyerle (2011) mind 

mapping merupakan suatu bahasa pola dari proses kognitif yang melengkapi dan 

mendukung integrasi dari semua bahasa yang digunakan. Mind mapping menawarkan 

bahasa yang mengkombinasikan simbol-simbol dan gambar. Sebagai bahasa pola dari 

proses kognitif, mind map dapat  menjadi cara termudah bagi siswa untuk sadar  dan 

mengirimkan operasi mental ke lingkungan pembelajaran manapun. Selain itu 

pembuatan mind map diakhir pembelajaran dapat membantu siswa menguasai, 

mengorganisasi pengetahuan dan dapat memperbaiki konsep siswa yang keliru di awal 

pembelajaran. Hal ini karena mind mapping memberi pandangan menyeluruh pokok 

masalah, mengumpulkan sejumlah besar data, serta mendorong pemecahan masalah 

(Buzan, 2013). Menurut Seyihoglu & Kartal (2010) mind map diakhir pembelajaran 

dapat membantu siswa melihat apa yang telah mereka pelajari. Lebih lanjut Sutarni 

(2011) menyatakan bahwa mind mapping membantu siswa berfokus pada pokok 

bahasan, membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian, informasi yang 
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saling terpisah, memberi gambaran yang jelas, memungkinkan siswa mengelompokkan 

konsep, serta membantu membandingkannya. Serangkaian tahap pembelajaran inkuiri 

dengan bantuan mind mapping secara tidak langsung dapat dijadikan fasilitas siswa 

melatih kemampuan bernalar agar mudah untuk memahami konsep berdasarkan 

pengalaman belajar yang dilakukan. 

Keefektifan mind mapping dalam menunjang pembelajaran dilaporkan oleh 

Sutarni (2011). Hasil penelitiannya menunjukkan siswa mengalami peningkatan 

memahami materi setelah diberi pembelajaran melalui teknik mind mapping. Penelitian 

ini mengemukakan bahwa mind mapping membantu siswa fokus pada pokok bahasan, 

membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian, informasi yang saling 

terpisah, memberi gambaran yang jelas,  memungkinkan siswa mengelompokkan 

konsep dan membandingkannya. Di tempat berbeda, Rahayu dkk. (2012) menemukan 

bahwa siswa yang difasilitasi dengan mind map lebih terampil daripada siswa yang 

diberi pembelajaran inkuiri terbimbing. Mind mapping membantu guru menyediakan 

pengalaman belajar yang mempermudah siswa memahami dan membangun 

pengetahuannya sendiri sekaligus memudahkannya untuk mengingat materi yang telah 

dipelajari. kesimpulan yang dikemukakan oleh Rahayu dkk, diperkuat oleh Wheeldon 

(2011) menemukan bahwa responden yang disarankan menggunakan mind map untuk 

mengungkapkan pengalamannya, lebih mampu mengingat dan membingkai refleksi 

pengalaman masa lalu mereka. Temuan ini memberikan simpulan bahwa menggunakan 

mind mapping dapat memberikan eksplorasi lebih rinci tentang kegunaan mind map.  

 

Interaksi Antara Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dengan Bantuan Mind 

Mapping Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan bantuan mind mapping dengan keterampilan 

proses sains dimana penggunaan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

bantuan mind mapping memberikan pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan 

keterampilan proses sains siswa. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Nurhayati 

(2011) bahwa keterampilan proses dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep 

dan mengembangkan konsep yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, keterampilan 

proses sains mempengaruhi pembelajaran dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan bantuan mind mapping. Hal ini dikarenakan adanya fase melakukan 

percobaan dan membuat mind map yang sangat membutuhkan keterampilan proses 

sains. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada kelas eksperimen, siswa menjadi lebih aktif 

dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran karena adanya pembuatan mind map pada 

akhir pembelajaran dan tugas mind map  tersebut dibuat di rumah. Dalam pembelajaran 

kelas eksperimen, mind map dibuat pada akhir pembelajaran setelah siswa memperoleh 

informasi dan kemudian menvisualisasikan dalam bentuk mind map yang menarik 

sesuai dengan keinginan mereka. Penggunaan mind map dalam pembelajaran dapat 

membantu siswa dalam menyusun pengetahuan yang mereka peroleh melalui catatan 

yang dapat memancing intelegensi visual sehingga dapat meningkatkan daya ingat yang 

kuat terhadap materi pelajaran. Sedangkan pada kelas kontrol, siswa yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing tanpa bantuan teknik mind mapping 

siswa cenderung kurang termotivasi dan tidak semua siswa memiliki semangat untuk 

mencatat hal-hal penting mengenai materi pelajaran dalam buku catatannya. Sebagian 

siswa hanya cukup melengkapi lembar kerja siswa (LKS) yang dibagikan untuk 
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mendukung pelaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing. Hal ini menyebabkan 

siswa kurang mampu mengolah informasi yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran 

dan menghubungkan informasi-informasi yang terpisah untuk mengkonstruksi konsep 

yang lebih baik. Selain itu rendahnya hasil tes keterampilan proses sains siswa pada 

kelas kontrol dapat dimaklumi karena guru lebih berfokus pada transfer pengetahuan 

dan kurang memperhatikan proses bagaimana pengetahuan itu dibangun dalam diri 

siswa.  

Mind mapping juga dapat membuat siswa yang memiliki keterampilan proses 

sains rendah dapat mengejar ketinggalan dari kegiatan praktikum tersebut. Pembuatan 

mind map dapat membantu siswa belajar menyusun dan menyimpan informasi sebanyak 

mungkin dan mengelompokkannya secara alami (Buzan, 2012). Mind map yang dibuat 

secara visual membuat siswa lebih bersemangat dalam mencari informasi sebanyak 

mungkin dan memudahkan siswa untuk mengingat informasi-informasi tersebut. Oleh 

karena itu, siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan bantuan mind mapping memiliki nilai keterampilan proses sains 

lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing.  

Pembelajaran inkuiri terbimbing, baik yang menggunakan mind map maupun 

tidak, merupakan wahana tersendiri bagi siswa untuk memuaskan rasa ingin tahu 

mereka tentang alam sekitarnya karena siswa selalu diperhadapkan pada situasi yang 

membingungkan yakni pada tahap penyajian masalah. Saat siswa dihadapkan pada 

situasi yang menuntut kemandirian berpikir, pada saat itu pula siswa mengalami proses 

pengembangan kognitif yang lebih maju dari sebelumnya. Kemampuan intelek 

seseorang berkembang ketika ia menghadapi pengalaman baru yang membingungkan 

dan ketika ia berusaha mengatasi ketidaksesuaian yang ditimbulkan tersebut. Seseorang 

yang berusaha menemukan pemahaman ini, akan menghubungkan pengetahuan baru 

dengan pengetahuan sebelumnya (Arends, 2008). Keterlibatan secara aktif dalam proses 

pembelajaran inkuiri membantu siswa menjadi pebelajar yang mandiri dalam arti 

mereka berproses lebih baik dan lebih cepat dari siswa yang berada dalam sistem yang 

ketat dan kurang demokratis seperti pada pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan uraian pelaksanaan pembelajaran inkuiri terbimbing untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains tersebut dapat diketahui bahwa melatihkan 

keterampilan proses dalam pembelajaran IPA sangat penting dilakukan, meskipun 

kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan hambatan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Prayitno (2011) menunjukkan hasil bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan inkuiri terbimbing terbukti mampu melatihkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi, metakognisi dan keterampilan proses sains. Penelitian lain yang mendukung 

dilakukan oleh Hariyono (2010) bahwa penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing 

dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan prestasi belajar siswa pada materi 

sistem indera manusia. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka 

kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada pengaruh pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan bantuan mind mapping terhadap keterampilan proses sains pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 7 Sinjai Selatan. Pembelajaran inkuiri terbimbing dengan bantuan mind 

mapping dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa daripada pembelajaran 

inkuiri terbimbing. Selain itu, saran yang diberikan diantaranya : (a) bagi guru, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru dalam 
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mengimplementasikan pembelajaran IPA di sekolah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan pemberian pengalaman belajar yang baru bagi siswa, (b) bagi siswa, 

meskipun pembelajaran inkuiri terbimbing dengan bantuan mind mapping membantu 

peningkatan keterampilan proses sains dan hasil belajar kognitif siswa. Pembelajaran 

inkuiri terbimbing dengan bantuan mind mapping hanya akan efektif bagi siswa jika 

melibatkan diri secara penuh dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan guru, (c) 

bagi sekolah, diharapkan merekomendasikan penerapan pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan bantuan mind mapping kepada guru-guru IPA sebagai bagian dari 

upaya meningkatkan kualitas pembelajaran sains kedepannya. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran matematika 

menggunakan bahan ajar berbasis kontekstual di kelas V sekolah dasar. Subyek 

penelitian dan pengembangan bahan ajar ini adalah siswa kelas V SD Negeri 

Cilampeni 03 Kabupaten Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah siswa terlibat 

secara aktif dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran sehingga berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa. Pendekatan kontekstual yang diterapkan dalam 

bahan ajar, mampu membantu siswa dalam mengaitkan materi pembelajaran 

mengenai jarak, waktu dan kecepatan dengan kondisi di lingkungan sekitar siswa. 

 Kata Kunci: Pembelajaran Matematika, Bahan Ajar, Kontekstual. 

 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran matematika di sekolah dasar perlu diberikan 

secara konkret. Melalui pembelajaran matematika, diharapkan siswa mampu untuk 

meningkatkan berbagai kemampuan yang terdapat dalam dirinya, sehingga siswa 

mampu untuk memahami nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dalam 

pelaksanaannya, pembelajaran matematika tidak terlepas dari penggunaan bahan ajar 

yang digunakan. Bahan ajar seyogianya dijadikan pendamping bagi penggunaan buku 

lainnya dalam proses kegiatan pembelajaran.  

Mengingat pentingnya proses pembelajaran matematika, seyogianya pembelajaran 

matematika di sekolah dasar diajarkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Perubahan dilakukan karena dianggap belum sesuainya kurikulum yang berlaku dengan 

tujuan yang diharapkan. Permadi (2012) mengemukakan bahwa “perubahan kurikulum 

menjadi tantangan sendiri bagi guru, dikarenakan dengan berubahnya kurikulum, maka 

akan berubah pula sistem pembelajaran yang terdapat di dalamnya”. Salah satu 

perubahan sistem pembelajaran yang dimaksud adalah terkait konten materi 

pembelajaran yang berhubungan dengan bahan ajar yang digunakan, khususnya 

penggunaan bahan ajar pada pelaksanaan Kurikulum 2013. 

Terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013, pengembangan bahan ajar disusun 

berdasarkan penerapan urutan pendekatan saintifik yang dikembangkan. Konten materi 

yang dikembangkan diharapkan tidak terlepas dari lingkungan sekitar siswa, namun 

pemaparan penerapan urutan didalamnya tetap berdasarkan pendekatan saintifik yang 

diterapkan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Implementasi Kurikulum 2013 

dirancang sedemikian rupa agar tahapan-tahapan mengamati, menanya, menggali 

informasi, mengasosiasikan dan mengomunikasikan dapat diterapkan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Begitu pula terhadap pengembangan bahan ajar 

yang akan dikembangkan, selain menekankan pada pembelajaran kontekstual atau 

lingkungan sekitar siswa, juga menekankan pada tahapan-tahapan yang diterapkan 

dalam pemaparan urutan pendekatan saintifik yang terdapat dalam Kurikulum 2013. 

Pemerintah mengemukakan bahwa penyederhanaan konten dalam bahan ajar 

perlu untuk dilakukan. Kemendikbud (dalam Abidin, 2014:34) menyatakan “melalui 

disklaimer terkait perubahan konten materi, semua kalangan khususnya praktisi dapat 
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mengembangkan bahan ajar melalui pengembangan jenis dan bentuk bahan ajar yang 

akan digunakan selama proses pembelajaran”. Tekad pemerintah menyediakan buku 

tentunya harus sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan. Prastowo (2014:17) 

mengemukakan “bahan ajar merupakan segala bahan baik berupa informasi, alat, 

maupun teks yang disusun secara sistematis, dengan tujuan perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran”. Sedangkan Widodo & Jasmadi (2008:40) mengungkapkan 

bahwa “bahan ajar merupakan seperangkat sarana yang berisikan materi pembelajaran, 

metode, batasan-batasan dan penilaiannya yang dirancang sistematis dalam mencapai 

ketuntasan kompetensi”. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan, bahan ajar 

merupakan segala bentuk bahan yang berisi informasi tentang fakta, konsep, prinsip, 

prosedur yang dirancang sistematis dan digunakan untuk menciptakan lingkungan 

belajar yang baik agar mempermudah pencapaian kompetensi yang dikuasai siswa. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada bulan Juli 2015, dapat 

disimpulkan bahwa penekanan konten materi dalam pembelajaran matematika yang 

terdapat dalam Tema 6 Organ Tubuh Manusia dan Hewan, Sub Tema 2 Organ Manusia 

dan Hewan belum sepenuhnya sesuai dengan pemaparan penerapan pendekatan saintifik 

yang dihubungkan dengan lingkungan sekitar siswa dan tema yang bersangkutan. Dari 

permasalahan yang dihadapi sehingga berdampak pada efektivitas belajar siswa yang 

belum memenuhi kompetensi yang telah ditetapakan. Hal ini dapat terlihat dari hasil 

belajar siswa yang masih belum mencapai standar kriteria ketuntasan minimal melalui 

kegiatan pre-test yang diberikan pada materi jarak, waktu dan kecepatan.  Dari 32 siswa 

kelas V Sekolah Dasar, yang mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak 43,75 % 

orang, artinya  56,25% orang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang 

ditetapkan oleh pihak sekolah. Analisis yang dilakukan menyimpulkan bahwa siswa 

belum sepenuhnya memahami materi pembelajaran karena keterkaitan konten materi 

yang terdapat dalam buku ajar belum sistematis dan masih dalam lingkup skala 

nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, salah satu alternatif yang  dapat diberikan 

adalah dengan mengembangkan bahan ajar kontekstual untuk meningkatkan efektivitas 

belajar siswa. 

Pendekatan kontekstual dapat dikembangkan menjadi salah satu model 

pengembangan bahan ajar matematika, karena pada pelaksanaannya lebih menekankan 

keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan lingkungan sekitar siswa. 

Glynn dan Winter (2004) menyimpulkan bahwa “pelaksanaan strategi kontekstual dapat 

membantu guru memenuhi tantangan yang dihadapi ketika mengajar ilmu pengetahuan 

melalui lingkungan sekitar”. Melalui pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran 

matematika, diharapkan dapat membantu guru dalam mengajarkan materi pembelajaran 

melalui penerapan di lingkungan sekitar siswa.  

Pembelajaran kontekstual berprinsip pada tujuh komponen. Trianto (2007:106) 

memaparkan bahwa “dalam pendekatan kontekstual melibatkan tujuh komponen utama 

yaitu, konstruktivisme (construtivism), inkuiri (inquiry), bertanya (questioning), 

masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modelling), refleksi (reflection), 

dan penilaian sebenarnya (authentic assessment)”. Pembelajaran ini mengasumsikan 

secara natural pikiran dalam pencarian makna konteks sesuai dengan situasi nyata 

lingkungan seseorang yang dapat terjadi melalui pencarian hubungan yang masuk akal 

dan bermanfaat. Melalui bahan ajar kontekstual pada pembelajaran matematika 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
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Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran matematika pada 

pengembangan bahan ajar kontekstual yakni mengidentifikasi masalah, membuat 

hipotesis, mengumpulkan dan menganilisis data, merefleksi, dan menyimpulkan. 

Langkah pembelajaran tersebut tidak terlepas dari pendekatan saintifik dengan 

menerapakan prinsip 5-M yakni mengamati, menanya, menggali informasi, 

mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Melalui pendekatan kontekstual yang 

memaparkan penerapan pendekatan saintifik pada pengembangan bahan ajar siswa 

dapat meningkatkan aktivitas siswa. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nawawi dan 

Martini (1994:73) menjelaskan metode deskriptif sebagai metode yang menggambarkan 

suatu keadaan secara objektif berdasarkan fakta yang nampak diikuti dengan upaya 

pengambilan kesimpulan secara umum.  

 Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Cilampeni 03 Kabupaten Bandung. 

Penelitian dilakukan selama tiga kali pertemuan dan satu kali pertemuan untuk 

pelaksanaan uji kompetensi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V sebanyak 32 

siswa, yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. Tujuan penelitian ini 

adalah mendeskripsikan pembelajaran matematika di kelas V dengan menggunakan 

bahan ajar matematika berbasis kontekstual pada pelaksanaan kurikulum 2013.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis pengembangan bahan ajar yang dikembangkan adalah buku ajar matematika 

berbasis kontekstual untuk siswa kelas V Sekolah Dasar pada materi jarak, waktu, dan 

kecepatan. Sebelum menggunakan bahan ajar, siswa diberikan beberapa soal tes terlebih 

dahulu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran 

matematika pada materi jarak, waktu dan kecepatan. Diperoleh data siswa yang 

mendapat nilai 35 sebanyak satu orang, nilai 40 sebanyak satu orang, nilai 45 sebanyak 

tiga orang, nilai 50 sebanyak enam orang, nilai 55 sebanyak empat orang, nilai 60 

sebanyak dua orang, nilai 65 sebanyak satu orang, nilai 70 sebanyak sepuluh orang, dan 

nilai 75 sebanyak empat orang. Data tersebut menunjukan bahwa siswa yang belum 

mencapai ketuntasan sebanyak 18 orang dengan persentase 56,25% dan siswa yang 

mencapai ketuntasan sebanyak 14 orang dengan persentase 43,75%.  

Setelah didapatkan data tes sebelum menggunakan bahan ajar, maka bahan ajar 

yang dikembangkan diberikan kepada siswa dengan menerapkan proses kegiatan 

pembelajaran yang terdapat didalamnya. Pengembangan materi yang diterapkan dalam 

bahan ajar mengacu pada kompetensi dasar yang tertera dalam kurikulum 2013 kelas V 

sekolah dasar yaitu Kompetensi Dasar 3.3 memilih prosedur pemecahan masalah 

dengan menganalisis hubungan antar simbol, informasi yang relevan, dan mengamati 

pola, serta Kompetensi Dasar 4.6 mencatat jarak dan waktu tempuh berbagai benda 

yang bergerak ke dalam tabel untuk memahami konsep kecepatan sebagai hasil bagi 

antara jarak dan waktu serta mampu menggunankannya dalam pemecahan masalah.  

Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai meliputi 1) menentukan konsep pola 

jarak, waktu, dan kecepatan, 2) memecahkan masalah yang berkaitan dengan jarak, 

waktu dan kecepatan melalui benda yang bergerak. Materi yang dikembangkan 

berdasarkan kondisi di lingkungan sekitar siswa atau kontekstual. Kegiatan yang 

dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah pembelajaran saintifik pada kurikulum 

2013.  
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Pembelajaran pertama dimulai dengan memahami materi waktu sebelum 

memahami materi jarak dan kecepatan. Pembelajaran dimulai dengan mengamati 

beberapa wacana yang disajikan mengenai “Kegiatan Indah”. Dalam kegiatan 

mengamati, siswa mencari tahu tentang bagaimana cara menentukan hasil yang 

didapatkan terkait dengan wacana yang diamati. Ketika siswa mengamati beberapa 

wacana, hal ini termasuk ke dalam mengidentifikasi masalah dan termasuk ke dalam 

komponen pendekatan kontekstual yaitu konstruktivis (constructivism), menemukan 

(inquiry) dan pemodelan (modeling), karena siswa menggali pengetahuan secara 

mandiri melalui beberapa wacana yang berhubungan dengan waktu pada bahan ajar 

yang disajikan. 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Komponen konstruktivis dan pemodelan dalam kegiatan mengamati 

 

Setelah siswa mencari tahu melalui kegiatan mengamati, selanjutnya siswa 

diarahkan untuk mengidentifikasi pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang disajikan 

dalam kegiatan menanya. Dari pertanyaan tersebut, siswa diarahkan untuk menuliskan 

dan mengembangkan satu atau dua pertanyaan menurut bahasanya sendiri. Kegiatan ini 

termasuk ke dalam komponen bertanya (questioning) pada pendekatan kontekstual. 

Dari pertanyaan yang dituliskan, siswa diarahkan untuk membuat hipotesis sementara 

yang dipertegas kembali dengan melakukan kegiatan menggali informasi. Kegiatan 

menggali informasi dilakukan oleh siswa dengan mengidentifikasi masalah kembali 

yang disajikan melalui wacana “Kegiatan Indah”. Dalam kegiatan menggali informasi, 

siswa diarahkan tidak hanya terfokus pada satu sumber, akan tetapi guru mengarahkan 

siswa untuk melihat, membaca serta mempelajari sumber lain yang terkait dengan 

materi waktu. Tahapan kegiatan menggali informasi ini bertujuan untuk mengumpulkan 

dan menganalisis data dengan menekankan pada penguatan pemahaman siswa melalui 

materi yang disajikan pada bahan ajar yang dikembangkan. Kegiatan ini termasuk ke 

dalam komponen konstruktivis (constructivism), menemukan (inquiry) dan 

pemodelan (modeling) pada pendekatan kontekstual.  

Siswa : “Pak, ternyata kami menemukan bagaimana menentukan pola waktu  

    yang terdapat dalam wacana kegiatan Indah”. 

Guru  : “Apa yang Ananda temukan dan bagaimana cara menentukannya?”. 

Siswa : “Kita harus tahu dulu waktu awal dan waktu akhir yang dibutuhkan dan    

    dicari rentang waktunya, pak”. 
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Setelah siswa memahami materi yang disajikan mengenai waktu dari wacana 

“Kegiatan Indah”, selanjutnya siswa diarahkan untuk mengasosiasikan materi 

pembelajaran yang telah didapatkan pada kegiatan sebelumnya. Dalam kegiatan 

mengasosiasi disajikan tabel hasil kegiatan mengamati dan menggali informasi dan 

beberapa pertanyaan yang harus di jawab oleh siswa. Kegiatan ini termasuk ke dalam 

komponen bertanya (questioning) dan menemukan (inquiry) pada pendekatan 

kontekstual. 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2. Jawaban siswa dalam kegiatan mengasosiasi 

 

Dari kegiatan mengasosiasi, siswa diarahkan untuk menyimpulkan materi 

pembelajaran mengenai waktu yang nantinya hasil dari kesimpulan akan 

dikomunikasikan di depan kelas dalam kegiatan mengomunikasikan. Kesimpulan 

materi pembelajaran dituliskan dalam kolom yang telah disediakan. Selanjutnya siswa 

diarahkan untuk mengerjakan beberapa latihan yang telah disajikan yang diakhiri 

dengan melakukan kegiatan penilaian. Kegiatan ini termasuk ke dalam komponen 

menemukan (inquiry), refleksi (reflection), dan penilaian autentik (authentic 

assessment). 

Pembelajaran kedua membahas materi jarak, waktu, dan kecepatan. Pada kegiatan 

pembelajaran ini, siswa dibagi ke dalam lima kelompok. Siswa dalam kelompok 

diarahkan untuk bisa lebih memahami ketiga materi berdasarkan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. Pembelajaran kedua dimulai dengan mengamati beberapa wacana 

“Kegiatan Keluarga Indah”. Pada awalnya siswa merasa kesulitan untuk memahami 

materi pembelajaran yang disajikan dalam menentukan jarak, waktu, dan kecepatan. 

Guru mencoba memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa untuk menentukan 

simbol jarak, waktu, dan kecepatan. Guru dan siswa menetapkan untuk mempermudah 

pemahaman siswa, maka simbol jarak ditulis dengan j, simbol waktu ditulis w, dan 

simbol kecepatan ditulis dengan k. Melalui kegiatan mengamati siswa mencari tahu dan 

menemukan bagaimana cara menentukan jarak, waktu, dan kecepatan dengan 

mengidentifikasi masalah dari wacana yang disajikan. Dari kegiatan mengamati, siswa 

mendapatkan gambaran tentang bagaimana menentukan jarak, waktu, dan kecepatan. 

Kegiatan mengamati yang dilakukan siswa pada pembelajaran dua termasuk komponen 

konstruktivis (constructivisme), menemukan (inquiry), pemodelan (modeling), dan 

masyarakat belajar (learning community).  

Setelah siswa mencari tahu melalui kegiatan mengamati, untuk lebih menguatkan 

pemahaman siswa, selanjutnya siswa mengidentifikasi masalah dari beberapa 

pertanyaan yang disajikan dalam kegiatan menanya. Dari pertanyaan tersebut, siswa 

diarahkan untuk menuliskan dan mengembangkan satu atau dua pertanyaan menurut 

bahasanya sendiri. Kegiatan ini termasuk ke dalam komponen bertanya (questioning) 

pada pendekatan kontekstual. Hasil pertanyaan yang dituliskan, dijawab oleh siswa 

dengan membuat hipotesis dari pertanyaan yang disampaikan.  
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Siswa : “Pak, apakah dalam menentukan jarak, waktu, dan kecepatan harus selalu  

   menggunakan rumus j, k, dan w?” 

Guru  : “Tidak selalu Nak, coba Ananda gunakan bilangan lompat pada garis  

              bilangan!”. (Guru memberikan contoh garis bilangan lompat) 

Siswa : “Iya pak, ternyata bilangan lompat lebih mudah!”. 

Guru  : “Silahkan Ananda coba dan diskusikan beserta teman kelompoknya!”. 

 

Berikut adalah jawaban siswa yang terdapat dalam kegiatan menanya. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Gambar 3. Jawaban siswa dalam kegiatan menanya 

 

Setelah siswa memahami cara menentukan jarak, waktu, dan kecepatan, 

selanjutnya siswa diarahkan untuk menggali informasi dari wacana dan beberapa 

sumber yang lain. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa 

secara mendalam dan memberikan penguatan kepada siswa terkait penemuan yang 

didapatkan siswa pada kegiatan sebelumnya. Kegiatan ini termasuk ke dalam komponen 

konstruktivis (constructivism), menemukan (inquiry), masyarakat belajar (learning 

community) dan pemodelan (modeling) pada pendekatan kontekstual. 

Hasil pemahaman siswa terkait materi jarak, waktu, dan kecepatan dari kegiatan 

sebelumnya dihubungkan secara keseluruhan dalam kegiatan mengasosiasi.  Dalam 

kegiatan mengasosiasi, disajikan tabel hasil rangkuman dari beberapa wacana pada 

kegiatan sebelumnya dengan menyajikan beberapa pertanyaan yang harus di jawab oleh 

siswa. Kegiatan ini termasuk ke dalam komponen bertanya (questioning), masyarakat 

belajar (learning community) dan menemukan (inquiry) pada pendekatan kontekstual. 

Dari kegiatan mengasosiasi ini, siswa menarik kesimpulan terkait cara menentukan 

jarak, waktu, dan kecepatan.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kesimpulan siswa dalam kegiatan mengasosiasi 

Setelah didapatkan kesimpulan, guru memberikan konfirmasi kepada siswa 

mengenai cara menentukan jarak, waktu, dan kecepatan. Kesimpulan materi 

pembelajaran dituliskan dalam kolom yang telah disediakan. Secara bergiliran siswa 

dalam kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya di depan kelas. Selanjutnya siswa 
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diarahkan untuk mengerjakan beberapa latihan yang telah disajikan yang diakhiri 

dengan melakukan kegiatan penilaian. Kegiatan ini termasuk ke dalam komponen 

menemukan (inquiry), refleksi (reflection), dan penilaian autentik (authentic 

assessment). 

Pembelajaran ketiga membahas materi permasalahan jarak, waktu, dan kecepatan. 

Pada pelaksanaanya, siswa masih terbagi ke dalam lima kelompok. Pembelajaran 

dimulai dengan kegiatan mengamati beberapa wacana yang disajikan. Pada 

pembelajaran ketiga, siswa merasa kesulitan dalam memecahkan masalah terkait 

wacana yang disajikan. Namun dalam hal ini peran guru dituntut aktif dalam  

membimbing siswanya untuk memahami materi permasalahan jarak, waktu, dan 

kecepatan. Dalam kegiatan mengamati, siswa mengamati secara seksama mengenai 

permasalahan jarak, waktu, dan kecepatan. Terdapat tiga kegiatan mengamati yang 

disajikan melalui wacana yang berbeda-beda dalam setiap permasalahannya. Melalui 

kegiatan mengamati siswa mencari tahu dan menemukan bagaimana cara menentukan 

permasalahan jarak, waktu, dan kecepatan dengan mengidentifikasi masalah dari 

wacana yang disajikan. Kegiatan mengamati yang dilakukan oleh siswa termasuk pada 

komponen konstruktivis (constructivisme), menemukan (inquiry), pemodelan 

(modeling), dan masyarakat belajar (learning community).  

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh siswa adalah dengan melakukan 

kegiatan bertanya dari wacana yang telah diamati. Dalam kegiatan menanya, siswa 

diarahkan untuk mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang terkait dengan wacana 

yang disajikan, selanjutnya siswa memilih satu atau dua pertanyaan dan menuliskannya 

kembali dengan kalimat sendiri pada kolom yang disediakan. Kegiatan ini termasuk ke 

dalam komponen bertanya (questioning) pada pendekatan kontekstual. Hasil 

pertanyaan yang dituliskan, dijawab oleh siswa dengan membuat hipotesis dari 

pertanyaan yang disampaikan. 

Kegiatan selanjutnya adalah menggali informasi. Dalam kegiatan menggali 

informasi, disajikan kembali beberapa wacana mengenai permasalahan jarak, waktu, 

dan kecepatan. Dalam pelaksanaanya, guru mengarahkan dan membimbing siswa dalam 

menggali informasi tidak terfokus pada satu sumber, akan tetapi guru mengarahkan 

siswa untuk mencari dan membaca dari sumber-sumber yang lain terkait permasalahan 

jarak, waktu, dan kecepatan. Kegiatan ini termasuk ke dalam komponen konstruktivis 

(constructivism), menemukan (inquiry), masyarakat belajar (learning community) 

dan pemodelan (modeling) pada pendekatan kontekstual.  

Setelah siswa memahami materi permasalahan jarak, waktu, dan kecepatan, 

selanjutnya siswa mengasosiasi materi pembelajaran dengan bantuan pertanya-

pertanyaan yang disajikan dalam kegiatan mengasosiasi. Pertanyaan yang disajikan 

dijawab oleh siswa dalam setiap kelompok. Berikut beberapa jawaban yang dituliskan 

siswa dalam kegiatan mengasosiasi.   

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 5. Kegiatan mengasosiasi siswa 
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Kegiatan ini termasuk ke dalam komponen bertanya (questioning), masyarakat 

belajar (learning community) dan menemukan (inquiry) pada pendekatan kontekstual. 

Dari kegiatan mengasosiasi ini, siswa menarik kesimpulan terkait cara menentukan 

permasalahan jarak, waktu, dan kecepatan 

Setelah didapatkan kesimpulan yang ditulis oleh siswa, guru memberikan 

konfirmasi kepada siswa mengenai cara menentukan permasalahan jarak, waktu, dan 

kecepatan. Kesimpulan materi pembelajaran dituliskan dalam kolom yang telah 

disediakan Hasil kesimpulan yang ditulis oleh siswa, secara bergantian dalam setiap 

kelompok disampaikan di depan kelas. Selanjutnya siswa diarahkan untuk mengerjakan 

beberapa latihan yang telah disajikan yang diakhiri dengan melakukan kegiatan 

penilaian. Kegiatan ini termasuk ke dalam komponen menemukan (inquiry), refleksi 

(reflection), dan penilaian autentik (authentic assessment). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 6. Kegiatan mengomunikasikan 

Setelah semua kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan, selanjutnya adalah 

melaksanakan kegiatan uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan dengan memberikan 

soal tes yang sama ketika sebelum menggunakan buku ajar terkait materi jarak, waktu, 

dan kecepatan. Dari hasil tes diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai 55 sebanyak 

satu orang, nilai 65 sebanyak tiga orang, nilai 70 sebanyak tujuh orang, nilai 75 

sebanyak dua orang, nilai 80 sebanyak sembilan orang, nilai 85 sebanyak enam orang, 

dan nilai 90 sebanyak empat orang. Data tersebut menunjukan bahwa adanya kenaikan 

hasil belajar siswa setelah dilakukannya proses kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar kontekstual. Dari data yang didapatkan, disimpulkan bahwa 

siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 28 orang dengan persentase 87,50% dan 

siswa yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 4 orang dengan persentase 12,50%.  

Adanya peningkatan hasil belajar pada siswa dengan menggunakan bahan ajar 

matematika berbasis kontekstual ini didukung oleh teori konstruktivisme yang lahir dari 

gagasan Piaget dan Vygotsky. Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai 

pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa 

yang dipelajari. Suyono dan Hariyanto (2011:105) menjelaskan konstruktivisme adalah 

sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan 

pengalaman, membangun, mengkonstruksi pengetahuan pemahaman kita tentang dunia 

tempat kita hidup. Muslich (dalam Hosnan, 2014:270) menjelaskan bahwa 

konstruktivisme adalah proses pembelajaran yang menekankan terbangunnya 

pemahaman sendiri secara aktif, kreatif dan produktif berdasarkan pengetahuan 

terdahulu dan dari pengalaman belajar yang bermakna. Berdasarkan pendapat tersebut, 

dalam teori kontruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia 

membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada 

pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori konstruktivime ini diterapkan 
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dalam setiap materi dan langkah-langkah pembelajaran pada bahan ajar melalui 

kegiatan 5M (mengamati, menanya, menggali informasi, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan) sesuai dengan kurikulum 2013. 

Keterlibatan siswa dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran saintifik 

mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa belajar dalam menggali 

pemahaman dan pengetahuannya sendiri melalui beberapa kegiatan (praktik) yang 

ditunjang dengan penerapan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan sekitar siswa atau kontekstual. Sparrow (2008) dalam penelitiannya 

mengingatkan bahwa apa yang nyata dan relevan bagi anak dalam pembelajaran 

matematika tergantung pada guru dalam merencanakan, menguraikan, serta  

memberikan konteks yang relavan dalam kelas. Dalam hal ini, konteks pembelajaran 

yang relavan dapat membantu siswa dalam mengaitkan materi pembelajaran 

berdasarkan kondisi nyata dan pengalaman yang di alami oleh siswa. Howard L 

Kingskey (dalam Hosnan, 2014:3) menjelaskan belajar adalah sebuah proses dimana 

tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui kegiatan praktik atau latihan. Melalui 

serangkaian kegiatan yang terdapat dalam bahan ajar yang dikembangkan, mampu 

memberikan dampak terhadap tingkah laku siswa seperti kemandirian, disiplin, kerja 

sama, solidaritas, empati, dan toleransi antar siswa. Pembelajaran yang berpusat pada 

siswa, diharapkan membuat siswa berpartisipasi secara aktif dan mampu menganalisis 

setiap permasalahan serta dapat memberikan dampak yang positif bagi dirinya sendiri. 

KESIMPULAN 

Bahan ajar yang dikembangkan adalah buku ajar siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan menerapkan pendekatan kontekstual. Pembelajaran yang dilakukan 

sebanyak tiga kali pembelajaran dan diakhiri dengan melaksanakan kegiatan uji 

kompetensi. Adapun hasil dari kegiatan pembelajaran melalui bahan ajar yang 

dikembangkan, didapatkan hasil bahwa siswa terlibat secara aktif dalam setiap langkah 

kegiatan pembelajaran yang diterapkan sehingga berdampak pada adanya peningkatan 

hasil belajar siswa yang ditunjukan melalui tes yang dilakukan sebelum dan sesudah 

menggunakan bahan ajar.  

Pendekatan kontekstual yang diterapkan dalam bahan ajar, mampu membantu 

siswa dalam mengaitkan materi pembelajaran mengenai jarak, waktu dan kecepatan 

dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa, pada saat 

sebelum dan sesudah menggunakan buku ajar pada pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual yang mencapai 87,50%. Hal ini didasarkan pada 

kemampuan siswa dalam membangun pengetahuan sendiri melalui kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan serta penerapan pendekatan kontekstual dalam setiap 

materi pembelajarannya (konstruktivis). 
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Abstrak 
Usia sekolah dasar merupakan transformasi perkembangan yang pesat baik dari 

aspek fisik, sosial dan terutama mental. Pada masa ini anak mengalami perubahan 

cara berfikir dari praoperasional ke operasional. Perubahan kognitif pada masa ini 

juga berkembang lebih banyak daripada usia sebelumnya. Pemenuhan kebutuhan 

untuk mencapai prestasi serta tingginya keingintahuan terhadap informasi baru 

dalam pembelajaran di sekolah sangat dibutuhkan oleh anak pada usia sekolah dasar. 

Aktualisasi diri adalah salah satu kebutuhan paling tinggi yang dibutuhkan anak agar 

mampu memenuhi kebutuhan akan pengetahuan yang tidak terbatas sehingga anak 

dapat memaksimalkan potensi yang terdapat dalam diri anak. Kebutuhan aktualisasi 

diri pada anak merupakan kebutuhan penting yang berkaitan dengan perkembangan 

anak. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri pada anak di usia sekolah dasar akan 

menciptakan anak dengan bakat, kapasitas dan potensi yang sangat baik. Untuk 

memupuk aktualisasi diri anak diperlukan pertimbangan tentang keunggulan, 

kelemahan serta kebutuhan anak. Pada masa usia sekolah, anak akan mampu 

mencapai aktualisasi diri dengan memperhatikan aspek-aspek aktualisasi diri, 

karakteristik aktualisasi diri serta kebutuhan perkembangan pada masa usia sekolah 

dasar. 

Kata kunci : aktualisasi diri, siswa sekolah dasar, belajar. 

 

 Individu memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan 

seluruh kemampuan terbaiknya pada keadaan-keadaan tertentu. Aktualisasi diri adalah 

bagian dari berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh manusia yang berhubungan 

dengan motivasi. Aktualisasi diri merupakan perkembangan yang paling tinggi dari 

semua bakat dan pemenuhan semua kualitas serta kapasitas manusia (Hanurawan, 

2016). Aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri dalam mengerjakan sesuatu 

sesuai dengan minat masing-masing individu. Proses aktualisasi diri dilakukan dengan 

keinginan yang disesuaikan dengan potensi yang ada didalam diri individu. Hal ini 

merupakan kebutuhan pencapaian tertinggi manusia (Schunk, dkk., 2012). 

 Menurut Maslow aktualisasi diri berada pada hirarki kebutuhan tingkat kelima 

atau tertinggi (Schunk, dkk., 2012). Maslow juga menyebutkan kebutuhan-kebutuhan 

lain yang merupakan kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan defisiensi (Schunk, 

dkk., 2012). Kebutuhan defisiensi meliputi kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, 

kebutuhan homeostetis dan kebutuhan organisme. Selanjutnya Maslow menjelaskan 

kebutuhan yang lebih tinggi yang disebut dengan kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan 

ini meliputi kebutuhan rasa aman (safety needs), kebutuhan kecocokan sosial dan cinta 

(loving and belonging needs), kebutuhan penghormatan (self esteem needs) serta 

kebutuhan tertinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri (self actualization needs). Teori 

Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan individu mampu terpenuhi apabila kebutuhan 

sebelumnya sudah terpenuhi. 

 Kecenderungan atau tendensi aktualisasi diri pada manusia juga menggambarkan 

bahwa manusia bukanlah makhluk yang statis. Manusia senantiasa mengoptimalkan 

potensi-potensi yang ada dalam dirinya dan memiliki keinginan untuk berkembang 

lebih maju. Kecenderungan aktulisasi diri pada manusia disebabkan adanya kebutuhn 

mailto:dian.fnai@gmail.com
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(need) dan dorongan-dorongan di dalam diri. Keadaan ini menimbulkan kecenderungan 

aktualisasi diri manusia akan membawa dirinya pada aktualisasi diri yang 

sesungguhnya. 

 Menurut Maslow aktualisasi diri merupakan sebuah prototype akan sehatnya 

kepribadian seseorang (Vasta, dkk., 2004). Dalam hirarki kebutuhan, Maslow 

menempatkan aktualisasi diri dalam posisi yang tinggi. Hal ini menunjukan bahwa 

aktualisasi diri merupakan sebuah peristiwa yang memiliki nilai tinggi dalam kehidupan 

seseorang. Aktualisasi diri merupakan sebuah proses pertumbuhan seseorang menuju 

kondisi idealnya. Oleh karena itu, aktualisasi diri bukan sebuah kondisi yang statis atau 

kondisi stabil pada seseorang. Individu yang mampu mencapai kebutuhan aktualisasi 

diri adalah individu yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kegiatannya. 

Pemenuhan kebutuhan pada tahap ini merupakan bagian dari pemuasan diri individu. 

Siswa yang memiliki pemenuhan atas kebutuhan aktualisasi diri cenderung mampu 

mencapai prestasi yang baik. Secara langsung aktualisasi diri sangat berhubungan erat 

dengan pembelajaran. Pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila kebutuhan siswa 

akan aktualisasi diri dapat terpenuhi. 

 Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang penting pada fase 

perkembangan anak khususnya pada usia sekolah. Pada fase perkembangan usia sekolah 

dasar anak memulai pendidikan formal yang merupakan bekal pendidikan anak di masa 

mendatang. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri pada anak pada usia sekolah dasar 

akan memaksimalkan penggunaan bakat, kapasitas dan potensi-potensi yang dimiliki 

oleh anak. Untuk memupuk aktualisasi diri anak usia sekolah dasar perlu 

memperhatikan minat serta kebutuhan anak. Pada saat anak memasuki usia sekolah, 

anak membentuk 3 buah kebutuhan dasar yang bentuknya tergantung dari 

pengalamannya yang berbeda-beda dan dukungan sosial yang banyak berkaitan dengan 

kebudayaan. Aspek-aspek aktualisasi diri akan berperan dalam proses pemenuhan 

kebutuhan aktualisasi diri pada anak. 

PEMBAHASAN 

Pengertian Aktualisasi Diri 

 Kehidupan manusia memiliki fase-fase tertentu untuk berproses ke arah yang 

cenderung lebih baik. Dorongan untuk melakukan kegiatan ke arah yang lebih baik 

dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi dapat berkembang dapat dipengaruhi oleh 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan 

dasar (fisiologis) dan kebutuhan pertumbuhan (defisiensi). Salah satu bagian dari 

kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan akualisasi diri 

dapat dipenuhi setelah kebutuhan dasar lain sudah mampu terpenuhi terlebih dahulu. 

 Aktualisasi diri merupakan kecenderungan sifat kreatif manusia (Schunk, dkk., 

2012). Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya 

sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dapat 

dilakukannya, dan menjadi kreatif serta bebas mencapai puncak prestasi potensinya. 

Kecenderungan untuk mencapai aktualisasi diri merupakan motif dasar manusia demi 

memunculkan potensi yang dimiliki. Potensi yang tumbuh dapat berkembang secara 

optimum dengan adanya pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri pada individu. Individu 

yang mampu mencapai aktualisasi dirinya merupakan individu yang sudah terpenuhi 

semua kebutuhannya. Ketercapaian ini dapat dilakukan dengan cara individu aktif 

menggali potensi-potensi yang dimiliki. Pengalian potensi itu dapat tercapai apabila 

individu mempunyai sikap yang kreatif. Kreatifitas merupakan kekuatan yang 

mengarahkan manusia kepada pengekspresian dirinya.  
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 Aktualisasi diri juga berhubungan erat dengan perkembangan mental individu. 

Individu yang mampu mencapai aktualisasi diri memiliki sikap yang cenderung ke arah 

positif. Sikap-sikap tersebut menjadikan invidu memiliki karaktersitik berbeda dengan 

individu yang lain. Sikap yang berbeda menjadikan individu lebih terlihat menonjol 

dengan kemampuan yang dimilikinya.  

 Rogers (dalam Vasta, dkk., 2004) menjelaskan bahwa aktualisasi diri adalah 

kecenderungan untuk melihat ke depan menuju perkembangan kepribadian. Konsep 

aktualisasi diri merujuk pada kecenderungan organisme untuk tumbuh dari makhluk 

yang sederhana menjadi suatu yang kompleks. Berubah dari ketergantungan menuju 

kemandirian dari sesuatu yang tetap dan kaku menuju proses perubahan serta memiliki 

kebebasan berekspresi (Cervone, dkk., 2011). Individu cenderung memiliki potensi-

potensi yang unik. Aktualisasi diri atau self-actulization yaitu kecenderungan individu 

untuk berusaha menjadi apapun yang mampu diraih, memiliki motif yang mendorong 

untuk mencapai potensi yang penuh dan mengekspresikan kemampuan yang unik 

(Nevid, dkk., 2005). 

 Aktualisasi diri merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu yang panjang. 

Aktualisasi diri menjadi kebutuhan paling tinggi sehingga akan membentuk individu 

menjadi manusia seutuhnya dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya. Aktualisasi 

diri juga berhubungan dengan kebebasan individu dalam memilih serta melakukan 

kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Maslow dalam Frana (2013) mengatakan 

aktualisasi diri adalah suatu proses perjuangan berkesinambungan yang dinamis, dengan 

tujuan mengembangkan kemampuan dan bakat kita secara maksimal, serta berusaha 

memperbaiki diri secara menyeluruh dan menggunakan cara terbaik. Aktualisasi diri 

sebagai kebutuhan psikologis untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan 

menggunakan kemampuannya secara penuh. Individu yang memiliki aktualisasi diri 

cenderung memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri sehingga bebas dari 

berbagai tekanan baik yang berasal dari dalam diri maupun di luar diri. 

 Dari berbagai kajian istilah di atas dapat disimpulkan pengertian dari aktualisasi 

diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk 

menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dapat dilakukannya, dan 

untuk menjadi kreatif serta bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Manusia yang 

dapat mencapai tingkat aktualisasi diri ini menjadi manusia yang utuh, memperoleh 

kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan yang orang lain bahkan tidak menyadari 

keberadaan kebutuhan seperti ini.  

Aspek-Aspek Aktualisasi Diri 

 Proses pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri individu tidak terlepas dari unsur-

unsur pokok yang menyertainya. Individu perlu mengetahui beberapa aspek dari 

aktualisasi diri agar mampu mencapainya dengan baik. Pengukuran aktualisasi diri 

dapat diukur melalui pemahaman tentang aspek-aspeknya.  

 Maslow menyebutkan aspek-aspek aktualisasi diri terdiri dari empat, yaitu 

penolakan terhadap penyeragaman, penerimaan diri, minat sosial dan kreativitas 

(Wilcox, 2012). Aspek-aspek tersebut merupakan unsur yang bersumber dari dalam diri 

individu. Beberapa aspek tersebut saling berhubungan dan memiliki keterkaitan dalam 

membentuk diri individu.  

 Aktualisasi diri berhubungan dengan keunikan yang muncul dari diri individu. 

Secara langsung keunikan ini menjadikan individu memiliki pemikiran berbeda dengan 

pemikiran individu secara umum. Penyeragaman yang biasa terjadi di lingkungan sosial 

merupakan sesuatu yang cenderung menjadi penolakan (Wilcox, 2012).  Individu tidak 
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terlalu terpengaruh oleh tekanan sosial yang cenderung menyeragamkan. Individu 

tersebut merupakan orang yang non-konformistis, berperilaku otonom dan mampu 

membuat keputusan sendiri meskipun berbeda dengan pandangan masyarakat. 

 Pemenuhan kebutuhan yang lebih rendah daripada kebutuhan aktualisasi 

cenderung membentuk individu menjadi manusia yang utuh dan positif. Maslow 

menyebutkan bahwa manusia yang utuh memiliki sikap yang dapat menempatkan diri 

serta dapat menerima orang lain dalam kehidupannya (Wilcox, 2012). Aspek 

penerimaan diri menjadi sesuatu yang tumbuh secara alami dalam diri individu. 

Keberadaan sikap penerimaan diri sangat menunjang individu dalam melakukan 

komunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain di lingkungannya.  

 Aspek penerimaan diri cenderung berhubungan dengan minat sosial yang tumbuh 

dalam proses pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri individu. Aspek minat sosial 

sebagai sebuah proses penanaman yang memerlukan waktu lama. Individu yang 

memiliki minat sosial tinggi mempunyai rasa persaudaraan yang tinggi pada orang lain, 

penuh simpati dan berkeprimanusiaan. Sifat minat sosial itu juga dilengkapi dengan 

etika yang kuat serta bersifat spiritual (Wilcox, 2012). Kreativitas merupakan dorongan 

individu untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan karya berbeda pada umumnya. 

Kreativitas berhubungan dengan inovasi ide serta kesegaran apresiasi. Individu 

cenderung memandang sesuatu dari sudut pandang berbeda sehingga menimbulkan 

keunikan (Wilcox, 2012). Keunikan yang muncul cenderung menjadi hal yang luar 

biasa dan lebih menarik. 

 Dari beberapa penjelasan tentang aspek-aspek aktualisasi diri yang dijelaskan 

dapat disimpulkan bahwa aspek aktualisasi diri terdiri dari penolakan penyeragaman, 

penerimaan diri, minat sosial, dan kreativitas. Keempat aspek tersebut berkaitan dan 

saling melengkapi. Aspek-aspek bekerja membentuk sistem yang bertujuan menjadikan 

individu manusia seutuhnya dan positif.   

Karakteristik Aktualisasi Diri 

 Pencapaian aktualisasi diri yang optimal pada diri individu akan menimbulkan 

kepribadian yang berbeda dari individu lain pada umumnya. Menurut Maslow terdapat 

beberapa karakteristik yang menunjukkan individu mencapai aktualisasi diri (Schunk, 

dkk., 2012). Karakteristik tersebut muncul mengiringi individu dalam bersikap dan 

bertingkah laku.  

 Karakteristik yang pertama adalah sikap menerima diri sendiri dan orang lain. 

Aktualisasi diri akan menjadikan individu mampu merefleksikan orang lain sebagai 

dirinya. Individu yang mampu mencapai aktualisasi diri cenderung  melihat orang lain 

seperti melihat dirinya sendiri yang penuh dengan kekurangan dan kelebihan. Sifat 

tersebut akan membentuk rasa toleransi yang tinggi terhadap orang lain serta kesabaran 

yang tinggi dalam menerima diri sendiri dan orang lain. 

 Karakteristik selanjutnya adalah sikap sadar sosial yang muncul pada individu 

yang mampu mencapai aktualisasi diri. Kesadaran sosial melalui proses perkembangan 

akan terbentuk seiring dengan pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri individu. Individu 

yang mampu mengaktualisasikan diri cenderung memiliki perasaan empati, iba, kasih 

sayang dan kemauan membantu orang lain. Individu yang mampu mengaktualisasikan 

diri mempunyai kecenderungan untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. 

Jalinan hubungan yang dilakukaan didasari oleh rasa cinta dan penuh kasih sayang. 

Hubungan interpersonal ini tidak berdasarkan tendensi pribadi sementara, namun 

dilandasi oleh perasaan cinta, kasih sayang, dan kesabaran meskipun mengalami 

ketidakcocokan dengan masyarakat sekitarnya. 
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 Sikap kreatif merupakan karakteristik lain yang dimiliki oleh individu yang 

mampu mengaktualisasikan dirinya. Kretivitas ini di wujudkan dalam kemampuannya 

melakukan inovasi-inovasi potensi, asli, tidak dibatasi oleh lingkungan maupun orang 

lain. Individu dengan kebutuhan aktualisasi yang optimal cenderung memandang saran 

sebagai tujuan. Hal ini dikarenakan individu memiliki mainset bahwa aktivitas yang 

dilakukannya merupakan proses untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan diri. 

Menyenangi sesuatu yang dilakukan sekaligus melakukan apa yang disenangi, membuat 

hidup bebas dari paksaan, terasa nyaman dan penuh dengan rekreasi dalam aktivitasnya. 

 Dari beberapa kajian dapat disimpulkan bahwa karakteristik aktualisasi diri dapat 

dilihat melalui beberapa ciri antara lain adanya sikap menerima baik diri maupun orang 

lain, tingginya kesadaran sosial, mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang 

lain, tingkat kreativitaas yang tinggi, serta mampu berfikir positif. Karakteristik dapat 

dijadikan indikator bahwa individu telah mampu mencapai aktualisasi diri. Namun juga 

perlu diperhatikan bahwa aktualisasi diri bersifat dinamis yang mampu berubah 

sepanjang waktu.   

Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

 Usia sekolah dasar dimulai sejak anak berusia sekitar 6 tahun sampai usia kurang 

lebih 12 tahun. Berdasarkan pembagian tahapan perkembangan anak, ada dua masa 

perkembangan pada anak usia sekolah, yaitu pada usia 6-9 tahun atau masa kanak-

kanak tengah dan pada usia 10-12 tahun atau masa kanak-kanak akhir. Setelah 

menjalani masa kanak-kanak akhir, anak akan memasuki masa remaja. 

 Pada usia sekolah, anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak 

yang usianya lebih muda. Perbedaan ini terlihat dari aspek fisik, mental-intelektual, dan 

sosial-emosial anak (Papalia, dkk., 2009). Pertumbuhan fisik pada anak usia sekolah 

tidak secepat pada masa sebelumnya. Anak akan mengalami pertumbuhan tinggi badan 

antara 5-6 cm setiap tahunnya. Pada masa ini, terdapat perbedaan antara anak 

perempuan dan anak laki-laki. Namun, pada usia 10 tahun ke atas pertumbuhan anak 

laki-laki akan menyusul ketertinggalan mereka. Perbedaan lain yang akan terlihat pada 

aspek fisik antara anak laki-laki dan perempuan adalah pada bentuk otot yang dimiliki. 

Anak laki-laki lebih berotot dibandingkan anak perempuan yang memiliki otot lentur. 

 Kemampuan anak usia sekolah dalam menggunakan fisiknya atau sering disebut 

kemampuan motorik terlihat lebih menonjol dibandingkan usia sebelumnya (Woolfolk, 

2010). Kemampuan motorik pada anak dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan motorik 

kasar dan kemampuan motorik halus. Kemampuan motorik kasar dan halus yang 

dimiliki oleh anak merupakan syarat mutlak untuk dapat memasuki dunia sekolah. Anak 

usia sekolah akan mempelajari ketrampilan-ketrampilan dasar untuk menguasai 

pelajaran-pelajaran di sekolah. Kemampuan motorik halus anak pada uisa sekolah 

mengalami perkembangan yang pesat. Anak sudah dapat menggunakan fisiknya untuk 

menggunakan alat-alat yang membutuhkan ketrampilan motorik halus, seperti alat tulis. 

 Perkembangan moral berkaitan dengan kemampuan anak dalam memahami 

mengenai sesuatu yang benar dan salah serta apa yang boleh dan tidak. Kemampuan ini 

berkembang tahap demi tahap sesuai dengan pertambahan usia anak. Sebelum mencapai 

usia 11 tahun, anak akan berada pada tahap eksternal mortalitas. Pada tahap ini anak 

akan sangat kaku memegang aturan dan tidak mau melanggarnya karena akan 

mendapatkan sanksi. Tahap ini juga ditandai ketidaktahuan mengenai sumber dari 

aturan yang ada. Anak cenderung mengetahui bahwa aturan yang telah ada berasal dari 

Tuhan atau ayah. Pada saat memasuki usia 11 tahun, anak sudah memahami bahwa 
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aturan adalah hasil kesepakatan. Pada tahapan ini anak telah memasuki tahapan internal 

moralitas (Papalia, dkk., 2010). 

 Kemampuan mengingat pada anak usia sekolah lebih banyak dibandingkan 

dengan kemampuan anak usia prasekolah. Pada usia sekolah dasar mampu 

menghubungkan antara informasi yang baru dan informasi yang dimiliki sebelumnya. 

Kelebihan dalam ingatan ini ditimbulkan oleh beberapa aspek, seperti kapasitas ingatan 

jangka pendek. Kapasitas ingatan jangka pendek anak bertambah seiring bertambahnya 

usia. Hal lain yang menyebabkan anak usia sekolah memiliki daya ingat yang lebih 

banyak yaitu pengetahuan mengenai strategi dalam mengingat, seperti pengulangan 

(rehearsal) materi-materi yang akan diingat, sedangkan anak usia prasekolah mengingat 

sebuah informasi tanpa melakukan pengulangan-pengulangan (Slavin, 2006). Salah satu 

hal penting dari meningkatnya kemampuan anak dalam mengingat adalah belajar 

membaca. Ingatan yang baik akan memudahkan anak usia sekolah dalam belajar 

membaca. Kematangan aspek fisiologis akan memudahkan anak dalam belajar 

(Santrock, 2003). Selain itu perhatian terhadap minat anak juga salah satu faktor yang 

mendukung dalam pembelajaran. Pada masa usia sekolah anak harus sudah dapat 

melakukan pengamatan dengan baik terhadap huruf-huruf yang ada. Hal ini akan 

berkaitan dengan kesulitan yang akan dialami anak dalam belajar.  

 Ciri khas kehidupan sosial-emosional anak usia sekolah adalah menghabiskan 

waktu dengan lingkungan sekolah dan teman-temannya. Anak membutuhkan 

lingkungan yang lebih luas dan bergaul dengan lebih banyak orang. Pada masa ini anak 

cenderung memiliki keinginan yang sangat besar untuk diterima menjadi bagian dari 

kelompok serta membentuk kelompok-kelompok, masa sekolah disebut juga masa gang 

age (Vasta, dkk., 2004). Ciri-ciri anak sekolah dalam kegiatan berkelompoknya terlihat 

dari cara-cara mereka menggunakan istilah-istilah dalam kelompok mereka. Walaupun 

demikian, anak tetap mengharapkan kedekatan dengan orang tua meskipun dengan 

bentuk yang berbeda denagan anak yang usianya lebih muda. 

 Berdasarkan beberapa kajian dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa usia 

sekolah dasar merupakan usia yang potensial dalam perkembangan pada seluruh aspek 

baik kognitif, afektif dan psikomoriknya. Perkembangan kognitif menjadi ciri utamanya 

karena pada usia sekolah dasar anak anak mengalami kemampuan mengingat yang jauh 

lebih besar dibandingkan pada usia sebelumnya. Perkembangan moral juga menjadi 

kekhususan dalam masa ini. Anak mulai belajar mengerti nilai dan memegang aturan 

yang ditetapkan baik dari lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan sosialnya.  

Peran Aktualisasi Diri Siswa Sekolah Dasar Dalam Aktivitas Belajar 

 Usia sekolah dasar merupakan periode transisi dari pertumbuhan pesat masa anak-

anak awal ke tahap perkembangan yang lebih bertahap. Perubahan perkembangan 

mental menjadi ciri khas masa sekolah awal. Keberhasilan prestasi di sekolah sangat 

berperan penting selama masa sekolah karena pada masa sekolah dasar anak mulai 

dapat mendefinisikan diri sebagai siswa (Slavin, 2006).    

 Pada masa usia sekolah dasar ini anak akan mengalami perubahan yang penting 

(Slavin, 2006). Masa usia sekolah dasar ini adalah periode peralihan dari tahap 

pemikiran praoperasi ke tahap operasi konkret. Di masa ini memungkinkan anak 

melakukan kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara fisik berubah menjadi kegiatan 

yang dilakukan secara mental. Setiap anak akan mengalami perubahan yang berbeda-

beda pada aspek usia usia pada masa ini. Perubahan ini juga membutuhkan proses yang 

bertahap dan tidak secara langsung. Anak akan lebih bsering menggunakan perilaku 

kognisi yang merupakan ciri khas dua tahap perkembangan pada saat yang sama. Selain 
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itu kemampuan daya ingat dan kognisi juga berkembang dengan pesat. Perkembangan 

ini termasuk perkembangan kemampuan metakognisi, yaitu kemampuan memikirkan 

pemikiran pemikiran mereka sendiri dan memelajari cara belajar (Woolfolk, 2010). 

 Perkembangan kemampuan metakognisi cenderung berhubungan dengan proses 

aktualisasi diri. Pada masa perkembangan metakognisi anak membutuhkan aktualisasi 

diri sebagai bentuk pemuasan akan kebutuhan dirinya dalam belajar. Kebutuhan 

aktualisasi diri pada masa usia sekolah dasar antara lain kebutuhan akan pengetahuan, 

wawasan, informasi, dll. Individu yang memiliki aktualisasi diri pada usia sekolah dasar 

akan dapat melihat kelebihan serta kekurangan diri sendiri. Selain itu, siswa akan 

cendrung menunjukkan minat yang tinggi pada mata pelajaran atau bidang tertentu. 

Secara langsung hal ini berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah.  

 Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dapat dilakukan dengan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk melakukan yang terbaik, memberikan kebebasan kepada 

anak untuk menggali dan menjelajah kemampuan serta potensi yang dimilikinya, 

menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan nyata, 

perencanaan dan proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas metakognitif anak, dll.  

 Aktualisasi diri menggambarkan tingkat kematangan yang biasanya ditemukan 

pada pembelajaran bermakna (Otway, dkk., 2014). Pembelajaran yang bermakna lebih 

menekankan pencapaian tujuan dalam segala aspek baik kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Siswa yang mampu mencapai aktualisasi diri pada pembelajaran 

cenderung memenuhi indikator pencapaian keseluruhan aspek tersebut. Secara langsung 

pencapaian aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik akan menjadikan siswa 

dengan kemampuan yang baik pada aspek-aspek tersebut.  

 Kondisi lingkungan harus mampu mendukung individu untuk mencapai 

aktualisasi diri (Gold, 2013). Lingkungan sekolah harus menyediakan berbagai 

kebutuhan untuk memenuhi aktualisasi diri siswa. Kondisi yang dimaksudkan salah 

satunya penyediaan berbagai ektrakurikuler pilihan yang dapat dipilih siswa. 

Penyediaan berbagai ektrakurikuler akan menjadi pilihan siswa untuk mengasah serta 

menuangkan bakat serta minatnya. Selain itu pengkondisian saat pembelajaran di kelas 

dapat diciptakan dengan tidak menyamaratakan perlakuan terhadap semua siswa. Setiap 

siswa memiliki ciri khas serta bakat yang unik dan berbeda.   

Teori Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan 

kebutuhan manusia yang paling tinggi (Schunk, dkk., 2012). Kebutuhan ini muncul 

dengan sendirinya apabila kebutuhannya yang lain sudah terpenuhi dengan baik. 

Kebutuhan akan aktualisasi diri adalah tanda (hasrat) dari individu untuk 

menyempurnakan dirinya dan menjadi seseorang dengan keinginan dan potensi yang 

ada pada dirinya (Schunk, dkk., 2012). Maslow) menyatakan bahwa aktualisasi diri 

tidak sekedar pengungkapan kreasi atau karya atau kemampuan khusus (Schunk, dkk., 

2012). Namun lebih mengarah pada cara terbaik yang dilakukan oleh anak untuk 

melakukan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya.  Oleh karena itu bentuk dari 

aktualisasi diri pada masing-masing individu mengalami perbedaan.  

Dalam proses belajar, kepuasan secara langsung yang diterima oleh siswa 

merupakan sesuatu hal yang tidak mudah (Kim, dkk., 2015). Karakteristik siswa dalam 

penerimaan pelajaran cenderung berbeda. Terdapat beberap siswa yang sangat antusias 

ingin mengetahui pelajaran yang sedang dipelajarinya. Namun terdapat juga siswa yang 

sekedar menerima pengetahuan yang telah diberikan guru tanpa adanya sikap kritis atau 

bahkan bersikap “tidak mau tahu”. Beberapa perbedaan ini memunculkan penggunaan 
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strategi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan siswa. Guru harus dapat menjadi 

fasilitator bagi proses pembelajaran siswa.     

Maslow menjelaskan bahwa aktualisasi diri merupakan proses pelengkap yang 

telah diinternalisasikan (Neto, 2015). Internalisasi dapat berupa nilai yang berlanjut 

kepada sikap dan menjadi karakteristik bagi individu. Dengan adanya aktualisasi diri 

dalam belajar akan berpengaruh pada perubahan karakter pada siswa. Karakter yang 

muncul pada diri siswa cenderung berhubungan dengan pencapaian aspek afektif dalam 

proses pembelajaran. Perjuangan harus dilakukan siswa untuk mencapai kebutuhan 

tertinggi dengan memenuhi kebutuhan yang lebih rendah terlebuh dahulu, seperti 

makanan yang bergizi, lingkungan rumah yang nyaman dan memiliki penghargaan diri 

yang tinggi (Melnic, dkk., 2014). Motivasi belajar merupakan komponen yang tidak 

dapat terpisahkan dengan tujuan pembelajaran. Hal ini berarti apabila siswa sedang 

melakukan kegiatan belajar dengan baik maka siswa juga sedang berhubungan dengan 

kebutuhan tertingginya yaitu aktualisasi diri.  

Aktualisasi diri berperan sebagai indikator keberhasilan siswa dalam kegiatan 

belajar. Pencapaian tersebut merupakan kemampuan optimum yang dilakukan oleh 

siswa. aktualisasi diri cenderung meningkatkan minat serta ketertarikan yang tinggi 

terhadap bidang tertentu dlaam belajar. Selain itu minat akan memunculkan rasa 

keingintahuan yang tinggi terhadap kegiatan belajar yang sedang dilakukan. Pemenuhan 

keingintahuan tersebut dilakukan untuk mencapai kepuasan pengetahuan yang ingin 

dicapai oleh siswa. Keinginan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pengakuan dan 

nilai.  

Berdasarkan beberapa kajian di atas dapat disimpulkan bahwa peran aktualisasi 

diri siswa sekolah dasar merupakan kebutuhan yang penting dalam keterlaksanaan 

kegiatan belajar. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri akan memaksimalkan potensi 

serta kemampuan optimum yang dimiliki oleh siswa. Kegiatan belajar akan berjalan 

baik dan menyenangkan. Guru juga sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan 

aktualisasi diri siswa dengan memfasilitasi serta memberikan strategi belajar yang 

bervariasi sehingga memunculkan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing 

siswa.   

PENUTUP 

 Kebutuhan aktualisasi diri merupakan sesuatu yang penting dalam memotivasi 

siswa untuk mencapai prestasi akademik pada proses pembelajaran. Siswa yang mampu 

mencapai aktualisasi diri adalah siswa yang dapat memahami tujuan dari kegiatan yang 

dilakukannya. Aktualisasi diri terdiri dari beberapa aspek yang mendukung, antara lain 

penolakan terhadap penyeragaman, penerimaan diri, minat sosial dan kreativitas. 

Beberapa aspek ini saling berkaitan dan membentuk sistem untuk menjadikan siswa 

sebagai individu yang utuh dan bermutu. Kebutuhan aktualisasi diri dapat terpenuhi 

dengan memenuhi kebutuhan sebelumnya yang merupakan kebutuhan dasar sesuai 

dengan teori yang dicetuskan oleh Maslow. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri bagi 

siswa akan memaksimalkan potensi serta kemampuan siswa dalam kegiatan belajar. 

DAFTAR RUJUKAN 

Cervone, D., & Pervin, L. A. 2009. Personality: Theory and Research. Hoboken, NJ: 

John Wiley and Sons. 

Frana, J.F. 2013. Humanistic Correlation Programming: A Test of Self-Actualization in 

A Correctional Cognitive Behavioral Program in The United States. International 

Journal of Criminal Justice Science, 8 (1): 17-25.  



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

384 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Gold, J.M. 2013. Spirituality and Self-Actualization: Consideration for 21
st
  Century 

Counselor. Journal of Humanistic Counseling, 52(1): 33-47.  

Hanurawan, F. 2016. Perspektif Alternatif dalam Psikologi Pendidikan. Malang: 

Universitas Negeri Malang.  

Kim, T.Y. & Kim, Y.K. 2015. Elderly Korean Learner‟s Participation in English 

Learning Through Lifelong Education : Focusing on Motivation and 

Demotivation. Educational Gerontology, 41(2): 40-51.  

Melnic, A.S. & Botez, N. 2014. Academic Learning Motivation. Economy 

Transdiciplinary Cognition, 17(2): 56-62. 

Neto, M. 2015. Educational Motivation Meets Maslow: Self-Actualisation As 

Contextual Driver. Journal of Student Engagement: Education Matters, 5 (1): 37-

65  

Nevid, J.S., Rathus, S.A. & Greene, B. 2005. Psikologi Abnormal. Jilid 2. Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

Otway, L.J. & Carnelley, K.B. 2014. Exploring The Associations Between Adult 

Attachment Security and Self-Actualization and Self-Transcedence. Self & 

Identity, 12(2): 76-86. 

Papalia D.E., Olds, S.W, & Feldman, R.D. (Ed). 2009. Human Development 

(Perkembangan Manusia). Edisi 10 buku 2. Jakarta: Salemba Humanika. 

Santrock, John W. 2003. Life-Span Development. New York: McGraw-Hill. 

Schunk, D.H., Pintrich, P.R.. & Meece, J.L. (Ed). 2012. Motivasi dalam Pendidikan : 

Teori, Penelitian, dan Aplikasi. Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Indeks. 

Slavin. R., E. 2006. Educational Psychology; Theory and Practice (8th Edition). Boston; 

Pearson Edcation Inc. 

Vasta, R., Miller. A.S., & Ellis, S. 2004. Child Psychology. New York: John Wiley & 

Sons, Inc. 

Wilcox, L. 2012. Psikologi kepribadian (Analisis Seluk Beluk Kepribadian Manusia). 

Yogyakarta: PT. Ircisod. 

Woolfolk, A. 2010. Educational Psychology. New Jersey: Pearson. 

  



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

385 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

MOTIF  TUJUAN SISWA KELAS XI MADRASAH ALIYAH 

NEGERI 1 MALANG DALAM PROSES PENCAPAIAN PRESTASI 

PADA BIDANG GEOGRAFI 
 

Adita Taufik Widianto 
State University of Malang, Jalan Semarang 5, Malang 65145, Indonesia 

E-mail: aditataufikw@gmail.com 

 

Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap makna pembelajaran geografi bagi 

siswa kelas XI yang berprestasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 di Malang. Tujuan 

tersebut berfokus pada bentuk motif tujuan yang membuat siswa kelas XI di MAN 1 

Malang mampu memeroleh hasil belajar yang baik pada bidang geografi. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif dalam perspektif fenomenologi Alfred Schutz. 

Hal ini didasari bahwa Schutz merupakan tokoh pertama yang membuat 

fenomenologi alat yang tepat untuk mengkaji kehidupan sehari-hari (every day life). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada dua bentuk motif tujuan (in order to motive) 

siswa yang ingin berprestasi, yaitu: (1)  memeroleh  nilai yang baik pada mata 

pelajaran ilmu sosial secara keseluruhan, dan  (2) membuat orang tua bangga dan 

tidak kecewa pada siswa. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Milan 

Kubiatko dkk dan Unal Ozdemir. Keduanya hanya mengarahkan kajiannya pada 

ranah persepsi namun belum pada proses maupun hasil belajar sebagai prestasi. 

Kata Kunci: Prestasi, Siswa Madrasah Aliyah, Motif  Tujuan, Fenomenologi 

MAN 1 Malang dikenal sebagai sekolah yang memiliki karakter unggul pada 

bidang non akademik. Sekolah ini lebih dikenal sering memenangkan berbagai 

perlombaan diluar mata pelajaran yang diajarkan seperti desain poster, ekstrakurikuler, 

hingga debat. Hal ini menjadi unik mengingat tujuan utama keberadaan sekolah 

bukanlah untuk mengikuti berbagai kegiatan non akademik, melainkan belajar berbagai 

hal yang sesuai dengan arahan kurikulum. 

Namun demikian, sekolah memiliki satu ekstrakurikuler yang posisinya 

memperkuat keberadaan mata pelajaran lainnya. Esktrakurikuler tersebut adalah 

Jaringan Komunikasi Pemantau Kualitas Air (JKPKA). ekstrakurikuler ini banyak 

melakukan kegiatan sosial seperti bersih-bersih sungai hingga penyuluhan pada 

msyarakat. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa pengetahuan yang cukup. 

Sehingga salah satu materi pengetahuan yang dijadikan bekal adalah geografi. 

Melihat hal tersebut, geografi menjadi mata pelajaran yang istimewa di MAN 1 

Malang. Geografi menjadi satu-satunya mata pelajaran yang membahas teori namun 

juga memberikan ruang bagi pembahasan materi yang diajarkan pada dunia nyata. 

Maka, proses pembelajaran beserta hasilnya pada mata pelajaran geografi menjadi unik 

untuk dipahami. 

Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan prestasi juga  bukanlah fenomena 

yang sederhana. Prestasi merupakan suatu hasil tindakan  yang memerlukan berbagai 

rencana, baik tindakan maupun strategi. Sebagaimana pula dijelaskan oleh  Wirawan 

(2012), segala tindakan umunya akan selalu dilakukan secara purposive melalui 

berbagai bentuk rational choice. Maka, prestasi sebagai bagian dari adanya tindakan 

juga demikian. Keberadaanya menjadi simbol bahwa adanya kesadaran (self awareness) 

yang kuat dari tindakan seseorang.  

Berprestasi sendiri sebenarnya juga menjadi kebutuhan bagi setiap diri manusia. 

Mc Clelland menjelaskan bahwa manusia memang memiliki kecenderungan untuk 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjbt9TmuqbIAhWCG44KHfdwD18&url=http%3A%2F%2Fwww.inawater.org%2Fen%2Fpublication%2Fina-wp-case-studies%2F31-jaringan-komunikasi-pemantau-kualitas-air-jkpka-pada-program-kampanye-peduli-air-kpa&usg=AFQjCNFKcnWbQZY0KA_DTiaW8ruiK9joiQ&sig2=O00Zb-26ChLBQQpZQMX2PA&bvm=bv.104317490,d.c2E
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melakukan berbagai hal yang bisa membuatnya berprestasi. Maka, dapat dipahami 

bahwa memiliki prestasi merupakan  kebutuhan dasar bagi setiap manusia dalam 

menjalani realitas sosialnya (Moore, Grabsch,  & Rotter,  2010) 

 Prestasi sendiri juga telah banyak menarik perhatian peneliti untuk dikaji. 

Prestasi sering diterjemahkan dalam berbagai bentuk  seperti performa puncak hingga 

yang dalam psikologi dikenal sebagai high performance state. Namun demikian, 

banyaknya istilah tersebut tetaplah merujuk pada core value yang sama, yakni hasil dari 

usaha yang maksimal. 

 Penelitian dalam bidang pendidikan yang selama ini banyak dilakukan di 

Indonesia umumnya memandang prestasi sebagai hasil belajar. Namun demikian, 

penelitian yang sering dilakukan umumnya banyak dikembangkan ke arah penerapan 

maupun eksperimen mengenai metode, model, hingga pengembangan media dan bahan 

ajar. Sedangkan  penelitian tentang proses pencapaian prestasi secara keseluruhan masih 

jarang ditemui.  

 Salah satu penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi prestasi siswa lebih 

banyak ditemui di negara lain.  Hasil penelitian Kubiatko, Mrazkova, dan Janko (2012) 

misalnya, menunjukan bahwa gender dan tingkatan kelas dalam berbagai konteks secara 

variatif  dapat memengaruhi persepsi siswa pada mata pelajaran geografi. Persepsi 

positif lebih banyak ditemui pada siswa pria dibandingkan siswa perempuan. Siswa pria 

merasa lebih mudah memahami materi geografi dibandingkan siswa perempuan. Hal ini 

membuat siswa pria memiliki pandangan yang lebih baik pada mata pelajaran geografi. 

 Hasil penelitian Ozdemir (2012) juga turut memperkaya kajian tentang prestasi. 

hasil penelitiannya menunjukan bahwa siswa akan menyukai geografi jika didukung 

oleh berbagai alasan. Dalam hal ini, alasan yang paling banyak ditemui  adalah karena 

siswa senang dengan cara mengajar guru. Guru diangap mampu menghadirkan 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.  

 Melihat berbagai hasil penelitian tersebut, nampak bahwa kajian yang dilakukan 

masih diarahkan pada ranah persepsi. Dalam hal ini, ranah tindakan maupun proses 

pembelajaran secara keseluruhan belum begitu mendapat perhatian. Hasil akhir berupa 

prestasi belum ditampilkan sebagai konsekuensi atas tindakan yang dipilih.  

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, studi ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja 

motif tujuan (in order to  motive) yang memberi pengaruh siswa dalam  proses 

pencapaian prestasi.  Agar prestasi dapat dipandang utuh sebagai sebuah fenomena, 

penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai pisau analisinya. 

Fenomenologi dirasa paling tepat  karena fokusnya yang  memusatkan perhatiannya 

pada esensi maupun struktur pengalaman dari fenomena. Fenomenologi menganggap 

bahwa segala yang nampak dalam  memiliki makna yang berbeda sesuai pada masing-

masing individu. Maka, diperlukan adanya pemahaman interpretatif (interpretative 

understanding) untuk menemukan esensi dari sebuah fenomena (Fatchan, 2013). 

Sedangkan perspektif yang digunakan adalah fenomenologi Schutz. Hal ini dilakukan 

karena perspektif Schutz merupakan satu-satunya yang menjadi jembatan konseptual 

antara fenomenologi yang dulunya erat dengan kajian filsafat sosial dan psikologi 

dengan ilmu sosial sebagai kehidupan sehari-hari. Schutz berpandangan bahwa 

keberadaan ilmu-ilmu sosial tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan pengetahuan 

tentang realitas sosial secara terstruktur dan terorganisir (Schutz, 1954). Dengan 

demikian, pemahaman unik pada setiap siswa yang berprestasi akan diungkap dengan 

cara pandang yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. 
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METODE 

Studi ini dirancang dengan menggunakan desain penelitian kualitatif. Motif  

tujuan (in order to motive) siswa menjadi berprestasi akan diungkap melalui pendekatan 

fenomenologi. Adapun perspektif fenomenologi yang digunakan adalah fenomenologi 

Schutz tentang dunia intersubyektif dan kehidupan sehari-hari.  

Penelitian ini dilakukan secara dengan melibatkan prinsip  intensionalitas dan 

natural attitude di MAN 1 Malang. Subyek penelitian ini diambil dari siswa kelas XI 

yang berprestasi berdasarkan hasil belajarnya. Adapun siswa yang dipilih sebagai subyek  

adalah yang memiliki nilai paling baik dari peringkat satu hingga tiga pada setiap 

kelasnya di jurusan IPS.  

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi partisipasi dan 

wawancara mendalam (indepth interview). Sebagaimana arahan Schutz, observasi 

partisipasi akan dijadikan sebagai yang paling utama untuk memeroleh pemahaman 

dengan didukung hasil wawancara secara mendalam (Wilson, 2002). Analisis data akan 

dilakukan dengan menggunakan model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles 

dan Huberman. Model ini memiliki ciri menjadikan proses analisis data kualitatif tidak 

dilakukan dalam sekali, melainkan secara terus menerus hingga dirasa cukup. Maka, 

adanya reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan 

kegiatan analisis yang saling menyusul. (Miles dan Huberman, 2014 ) 

HASIL PENELITIAN 

Temuan penelitian menunjukan bahwa motif sebab (because motive) siswa 

menjadi berprestasi banyak dipengaruhi oleh pengalaman historis. Hal tersebut 

kemudian terbagi ke dalam berbagai bentuk peristiwa yang memiliki kaitan erat dengan 

pembelajaran geografi. Untuk lebih jelasnya dapat disimak dalam Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1 Matriks Tentang Motif  Tujuan  Siswa Berprestasi 

No. 
Nama 

Informan 

Pernyataan 

Informan 

Makna Dari 

Pernyataan 

Informan 

Tema Yang 

Muncul 

1. Anisa “Geografi kan masuk ilmu sosial jadi 

haru bagus.” 

Siswa berusaha 

mendapatkan nilai 

baik dalam mata 

pelajaran geografi 

agar nilai IPS secara 

keseluruhan menjadi 

baik dan mudah 

memeroleh 

universitas 

Tujuan 

siswa 

berusaha 

mendapat 

nilai yang 

baik pada 

mata 

pelajaran 

geografi. 

Citra “Semua mata pelaran ilmu sosial 

harus bagus, karena jurusan saya 

IPS” 

Tika “ Ilmu-ilmu sosial harus bagus agar 

nanti mudah mencari universitas”  

Affan “Kita belajar giat agar nilai IPS 

bagus, dengan begitu gampang saat 

mencari kuliah” 

Nurohma “Jangan sampai nilai geografi jelek, 

soalnya nanti nilai IPS keseluruhan 

jelek juga” 

Razak “Geografi harus bagus biar IPSnya 

juga bagus” 

2. Anisa “belajar giat perlu agar orang tua ga 

kesewa dengan kita, makanya yang 

diperjuangkan yang nilainya bagus 

dulu kayak geografi. 

Belajar dengan giat 

merupakan salah satu 

cara yang dapat 

ditempuh untuk 

menyenangkan orang 

tua dan hal tersebut 

dimulai dari mata 

pelajaran yang paling 

dikuasasi yakni 

geografi 

Tujuan 

siswa 

berusaha 

mendapat 

nilai yang 

baik pada 

mata 

pelajaran 

geografi 

Citra “Kita belajar giat biar orang tua tidak 

kecewa aja, itu kita mulai dengan 

mempertahankan nilai yang sudah 

bagus, salah satunya geografi” 

Tika “Geografi harus tetep bagus biar ada 

bukti pada orang tua kalau kita serius 

belajar” 

Affan “saya khawatir kalau orang tua 

kecewa lihat nilai kita jelek, jadi kita 

berusaha dapat nilai bagus pada mata 

pelajaran yang memang sudah bagus 

dulu” 

Nurohma “Kita belajar giat biar orang tidak 

kecewa saja, sebagai balas budi” 

Razak “Tentu saja ga boleh sampai ga giat 

belajar, kasihan orang tua yang sudah 

membiayai kita” 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sebenarnya adanya 

kecemasan tertentu berpengaruh pada cara pandang yang terbentuk. Siswa merasa perlu 

melakukan berbagai tindakan untuk menghindari berbagai bentuk kecemasan yang 

dibayangkan. Pada akhirnya siswa yang berprestasi memiliki usaha yang lebih baik 

dalam belajar, baik saat dikelas maupun ketika belajar secara mandiri di rumah, 

mengerjakan tugas, hingga mempersiapkan ujian. Berbagai tindakan inilah yang 

kemudian membuat prestasi dapat dicapai.  



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

389 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Berdasarkan deskripsi diatas, dapat dibangun proposisi sebagai temuan baru dari 

penelitian ini, yakni: 

Proposisi I: 

Siswa yang unggul dan berprestasi pada bidang geografi memiliki motif 

tujuan yang terkait dengan berbagai bentuk kecemasan. Hal tersebut 

kemudian membuat siswa menjadi berprestasi dengan  tujuan: (1) Agar 

memeroleh  nilai yang baik pada mata pelajaran ilmu sosial secara 

keseluruhan (2) Membuat orang tua bangga dan tidak kecewa  pada siswa 

PEMBAHASAN 

Menelusuri bentuk kecemasan pada diri siswa merupakan salah satu cara yang 

dapat ditempuh untuk memahami motif tujuan (in order to motive) pada siswa yang 

berprestasi. Hal ini didasari suatu kondisi bahwa sesungguhnya, secara fitrah, manusia 

cenderung mencari kondisi yang baik (comfort zone) dan meninggalkan yang kurang 

baik. Dalam hal ini, rupanya bentuk-bentuk kecemasan juga menjadi bagian penting 

bagi siswa kelas di MAN 1 Malang untuk berprestasi di bidang geografi. kecemasan 

yang muncul dalam diri siswa banyak dipengaruhi oleh informasi dari  guru dan orang 

tua. 

Mengkaji tentang  kecemasan (anxiety), tidak akan terlepas dari berbagai 

kajian yang dilakukan oleh Sigmund Freud. Ia  menjadi tokoh utama yang memiliki 

sumbangsih penting didalamnya. Freud memandang bahwa kecemasan merupakan hasil 

konflik secara tidak sadar yang terjadi antara „id‟  dengan „ego‟ dan „super ego‟ 

(Mu‟arifah, 2005). Pemikiran tersebut pertama kali ia publikasikan tahun 1890 dengan 

mengawali dari sebuah pandangan bahwa kecemasan merupakan libido yang 

mengendap (Andri & Dewi, 2007). 

Fenomenologi sendiri memandang kecemasan dengan sudut pandang yang  

sedikit berbeda. Upaya pengaitan antara fenomenologi dengan kecemasan diawali oleh 

filsuf  Denmark yakni Kirkegaard pada tahun 1844. Selain fenomenologi, ia 

menyertakan pula pandangan-pandangan eksitensialisme. Kirkegaard melihat bahwa 

kecemasan (anxiety) merupakan keadaan yang apa adanya dari kondisi seseorang 

(naturally occuring of state person). Menurutnya, kehidupan manusia selalu dijalani 

dengan banyak pilihan-pilihan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pilihan-pilihan 

tersebut akan selalu hadir sejak lahir hingga seterusnya. Melalui berbagai pilihan itulah 

kecemasan akan selalu hadir. Hal ini menandakan bahwa kehidupan manusia tidak bisa 

dilepaskan dari munculnya kecemasan. Dalam prosesnya, kecemasan akan muncul 

setelah self of awareness terbangun (Strongman 1995: 6)  

Upaya Kirkegaard tersebut kemudian diperkuat oleh Fischer tahun 1970. Ia 

berpandangan bahwa untuk menjelaskan pengalaman tentang kecemasan, setidaknya 

ada lima komponen yang menyertainya, antara lain: (1) Ada bagian yang menjadi 

identitas dari milestone experience yang selama ini dialami. Jika bagian dari milestone 

pengalaman tersebut terancam pemenuhannya dalam kehidupan berikutnya, disitulah 

muncul  kecemasan (2) Dalam realitas yang dijalani, berbagai  milestone pengalaman 

dalam diri seseorang akan saling terkoneksi. Jika keterkaitan antar milestone tersebut 

terancam, disitulah kecemasan akan muncul. (3) Ada motivasi yang menyertai dari 

bagian identitas seseorang, (4) ada sebuah tindakan yang menjadi ekspresi atas realitas 

ini, dan (5) ada kemampuan untuk menyokong agar kecemasan terjadi. (Strongman, 

199). Selanjutnya, kecemasan tersebut akan muncul bersama dalam  environmental 

effect sebagai pemberi pengaruh yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini didasari bahwa 
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lingkungan seringkali menjadi leverage yang baik bagi meningkatnya suatu kecemasan 

pada diri seseorang (Twenge, 2000). 

Jika hal ini dikaitkan dengan prestasi siswa, sebenarnya tidak ada yang  

salah dengan milestone experience yang dialami. Pengalaman bersama geografi  yang 

dimiliki siswa umumnya merupakan pengalaman yang  baik. Namun demikian, setelah 

berada di MAN 1 Malang, siswa yang berprestasi diberi wawasan baru oleh guru 

tentang kemungkinan buruk yang terjadi jika nilai geografi sejak kelas XI tidak baik. 

Hal ini memicu siswa untuk membayangkan kondisi-kondisi buruk tertentu yang ada di 

masa depan jika nilai geografinya buruk. Bayangan utama yang muncul adalah 

kecemasan tentang kesulitan yang akan dialami dalam mencari universitas sebagai 

lanjutan dari proses pendidikannya. Inilah kecemasan utama yang membuat siswa kelas 

XI di IPS tergugah sehingga merasa perlu untuk lebih giat belajar geografi. Hal ini 

menandakan bahwa guru telah menambahkan yang oleh Schutz (1962) disebut sebagai 

stock of knowledge. 

Tindakan berprestasi kemudian muncul sebagai wujud dari upaya menghindari 

kecemasan  yang dibayangkan. Jika dikaitkan dengan pandangan freud, kecemasan ini 

paling mungkin adalah digolongkan sebagai kecemasan neurotis (neurotic anxiety) 

karena ada potensi konflik antara pemuasan instingtual dengan realitas. Namun 

demikian, dalam konteks kecemasan yang berkaitan dengan prestasi, pandangan Freud 

belum memberikan gambaran secara rinci. Freud hanya memberikan tentang gambaran 

kecemasan dengan tidak melibatkan waktu sebagai bagian lain dari kecemasan. 

Sebagaimana dipahami, kecemasan yang dalam bayangan siswa merupakan sesuatu 

yang bisa diprediksi kedatanganya. Konflik antara pemenuhan kebutuhan dengan 

halangan yang ditemui dengan sangat jelas mampu dihindari dengan melakukan upaya 

tertentu agar kecemasan yang dibayangkan masuk dalam kondisi minimal atau bahkan 

tidak terjadi. Dalam hal ini, keberadaan waktu menjadi penghubung antara current state 

dengan desired state berupa kecemasan yang belum jelas wujudnya. 

Selanjutnya, siswa menganggap apa yang telah banyak dilakukan orang tua 

sebagai sesuatu yang harus dibalas. Namun demikian, siswa memiliki banyak 

keterbatasan untuk bisa memberikan balasan yang pantas atas jasa orang tua. Hal ini 

kemudian membawa siswa pada perenungan tentang apa yang paling mungkin 

dilakukan agar jasa orang tua mereka terbalas. Pada akhirnya siswa kemudian berpikir 

bahwa minimal dengan tidak membuat kecewa orang tuanya, hal tersebut dapat menjadi 

balasan yang saat paling mungkin untuk dilakukan.  

 Upaya untuk membuat orang tua tidak kecewa pada akhirnya harus disesuaikan 

dengan kemampuan yang ada. Siswa menyadari bahwa mereka memiliki banyak 

keterbatasan, utamanya dalam kaitannya dengan tindakan. Siswa tidak begitu banyak 

memiliki pilihan tindakan karena waktunya banyak habis di sekolah. Maka, perenungan 

ini mengantarkannya pada pilihan logis tentang pilihan tindakan yang bisa dilakukan di 

sekolah sekaligus menjadi balasan atas jasa orang tua. Dalam hal ini prestasi menjadi 

satu-satunya pilihan yang paling mungkin untuk dilakukan. 

 Kondisi demikian juga tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosiokultural yang 

berkembang pada masyarakat jawa. Sebagaimana dipahami, masyarakat jawa memiliki 

nilai-nilai yang kental dengan etika dan estetika. Contoh paling serderhana untuk 

melihat eskpresi nilai-nilai tersebut dapat diperoleh dengan mengamati hasil karya yang 

bersifat fisik dari masyarakat jawa (Djono et al, 2012). Nilai-nilai tersebut juga 

tercermin dari perilaku yang terkait dengan kode bahasa. Masyarakat jawa seringkali 
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mengukur tingkat kesopanan seseorang dari bahasa yang digunakannya (Mulyana, 

2012) 

Etnik Jawa juga menjadikan agama sebagai bagian dari kebudayaan (cultural 

system). Meski tidak semuanya, nilai-nilai yang ada dalam agama terintegrasi 

sedemikian rupa dengan kebudayaan Jawa. Sebagai contoh, di Jawa ada anggapan 

bahwa ketika seorang anak belum memahami dan menerapkan nilai-nilai yang ada akan 

dikatakan dengan istilah “durung jawa” (not yet javanese). Kondisi demikian dijadikan 

tanda bahwa jika seseorang masuk dalam kriteria “durung jawa”, maka ia belum 

sepenuhnya menjadi manusia. Hal ini kemudian berubah sebutan manakala seseorang 

telah memahami dan menerapkan nilai-nilai yang ada. Jika sudah demikian, maka ia 

dikatakan “sampun jawa” (already Javanese) (Geertz, 1973). 

Keberadaan prestasi pada siswa juga tidak terlepas dari hal tersebut. Dalam 

budaya jawa yang umumnya juga telah bercampur dengan ajaran islam, menghormati 

orang tua merupakan sesuatu yang sakral. Maka, berusaha mencapai prestasi sebagai 

upaya menghormati dan menghargai orang tua menjadi motif tujuan (in order to motive) 

yang sangat wajar bagi siswa. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada dua 

bentuk motif tujuan yang memberi pengaruh pada diri siswa untuk berprestasi, yaitu: (1)  

memeroleh  nilai yang baik pada mata pelajaran ilmu sosial secara keseluruhan, dan  (2) 

membuat orang tua bangga dan tidak kecewa pada siswa. 
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Abstrak 
Buku ajar sebagai sumber belajar perlu diketahui efektivitasnya. Pengetahuan 

efektivitas  bahan ajar menjadi kompetensi dalam mengembangkan buku ajar yang 

memperkuat ketepatan buku ajar terhadap tujuan pembelajaran. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui efektivitas buku ajar siswa berbasis saintifik dalam 

meningkatkan pemahaman konsep pecahan, tema 3 peduli terhadap lingkungan di 

kelas IV SD. Metode pengumpulan data menggunakan tes sebelum dan sesudah 

penggunaan buku ajar siswa berbasis saintifik. Teknik analisis data yang digunakan 

dengan membandingkan hasil belajar siswa berdasarkan  kriteria ketuntasan belajar 

klasikal. Pelaksananya penelitian di SDN Jagasatru 1 Cirebon. Hasilnya 

menunjukkan bahan ajar memiliki kriteria efektivitas yang baik. Kriterianya 

berdasarkan hasil ketuntasan belajar siswa setelah penggunaan bahan ajar yang lebih 

besar dibanding ketuntasan belajar sebelumnya, yaitu sebanyak 81% atau 21 dari 27 

siswa, sebelumnya sebanyak 26% atau 7 siswa dari 27 siswa. 

Kata kunci: Buku ajar, efektivitas, pemahaman konsep.  

Proses pembelajaran kurikulum 2013, dikemas dalam nuansa yang berbeda 

dengan kurikulum sebelumnya. Kemasan pembelajaran disajikan berdasarkan tema 

pembelajaran. Kenyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan BSDMPK (2013:86) 

yang menjelaskan pelaksanaan proses pembelajaran di SD/MI berdasarkan tema. 

Sehingga bahan ajar yang disediakan mengacu pada tema yang sudah ditetapkan pada 

kurikulum. Setiap tema pembelajaran mengandung kompetensi dasar dari beberapa 

muatan yang terkait. 

Penerapan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah tidak semudah membalikkan 

telapak tangan. Banyak faktor yang menyebabkan kurikuum2013 tidak mudah 

diterapkan dalam pembelajaran. Beberapa faktor penyebabnya di sebutkan dalam edaran 

Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan, Nomor.179342/MPK/KR/2014 tanggal 

5 Desember 2014 di antaranya Ketidakselarasan gagasan dengan ide desain kurikulum 

dan isi buku tes merupakan kendala yang muncul akibat dihentikannya kurikulum 2013. 

Penghentian kurikulum ini, sampai disempurnakannya kurikulum 2013. Selama proses 

penyempurnaan kurikulum sebagian besar sekolah di Indonesia kembali menggunakan 

Kurikulum 2006. Penghentian ini berdampak pada proses pembelajaran. Guru dan 

orang tua harus menyediakan buku ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa dan 

mampu menumbuhkan karakter positif.  

Realitas pembelajaran di sekolah, bahan ajar yang digunakan banyak yang tidak 

sesuai dengan karakteristik kebutuhan belajar siswa. Prastowo (2014: 18) menegaskan 

pendidik masih banyak menggunakan bahan ajar yang tinggal pakai dan instan dengan 

risiko bahan ajar tidak kontekstual, tidak menarik, dan tidak sesuai dengan kebutuhan 

siswa. Keadaan ini terjadi karena kurangnya minat guru-guru dalam mengembangkan 

bahan ajar. Hal ini banyak dipengaruhi kurangnya pengetahuan guru dalam 

mengembangkan bahan ajar yang baik. selain itu, masih minimnya rujukan bahan ajar 

mailto:Hidayata47@gmail.com
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yang sesuai dan efektif. Penelitian ini diharapkan menjadi bagian yang berperan dalam 

menumbuhkan minat guru dalam mengembangkan bahan ajar berdasarkan pendekatan 

belajar yang bisa mengarahkan kemampuan siswa dalam berpikir ilmiah.  

Buku dalam konteks buku ajar dijelaskan dalam panduan pengembangan bahan 

ajar yang di susun oleh Depdiknas (2006:14) yaitu sebagai bahan yang tertulis, di 

dalamnya disajikan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari hasil pikiran pengarangnya. 

Ilmu pengetahuan yang disajikan dalam konteks buku sebagai bahan ajar merupakan 

hasil analisis penulis terhadap kurikulum pendidikan dan di tuangkan dalam teks 

sebagai buku yang digunakan sebagai rujukan standar dalam proses pembelajaran. 

Lebih spesifik terkait pelaksanaan buku dalam kegiatan pembelajaran Akbar (2013:33) 

menegaskan buku ajar adalah buku teks yang di jadikan rujukan standar tertentu dalam 

menyajikan materi tertentu. Buku ajar terkait  konteksnya sebagai acuan pembelajaran 

memiliki kriteria atau ciri agar dapat diidentifikasi sebagai acuan pembelajaran. 

Buku ajar nantinya akan menjadi acuan pendidik dalam mengemas kegiatan 

pembelajaran. Buku ajar sebagai acuan pembelajaran harus memiliki ciri dan kriteria 

yang  baik, agar nantinya menghasilkan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Ciri 

buku ajar di sebutkan Akbar (2013:33) memiliki empat ciri, yaitu (1) sumber materi 

ajar; (2) menjadi referensi baku untuk mata pelajaran tertentu; (3) disusun sistematis dan 

sederhana; (4) disertai petunjuk pembelajaran. Pengembang perlu memahami ciri-ciri 

tersebut tersebut, agar dapat menyusun bahan ajar yang baik dan dapat dijadikan acuan 

atau sumber belajar bagi siswa. Buku ajar mampu digunakan siswa dalam menemukan 

konsep atau materi pembelajaran atau digunakan sebagai referensi atau rujukan dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai mata pelajaran yang dikembangkan. Bahan 

ajar akan mudah dipahami dengan baik oleh penggunanya jika tersusun secara 

sistematis dan disajikan secara sederhana. Bahan ajar harus memiliki petunjuk yang 

jelas. Petunjuk ini dapat digunakan oleh subyek belajar untuk menggunakan bahan ajar 

dengan benar. 

Pendekatan dalam pembelajaran di pandang konsep atau cara memulai sesuatu. 

Abidin (2014:110) yang menyebutkan pendekatan “a way of beginning something”. 

Mengacu pada pandangan ini pendekatan menjadi panduan dasar untuk menyampaikan 

sesuatu agar lebih mudah diterima, khususnya oleh siswa sebagai peserta didik. 

Tahapan-tahapan pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang 

digunakan oleh pendidik dalam aktivitas belajar. Aktivitas yang muncul dalam 

pembelajaran merupakan langkah-langkah pendidik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud No 65 

salah satunya disebutkan dari prinsip-prinsip pembelajaran pendekatan tekstal menuju 

proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Namun, penerapan proses 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik tidak langsung dapat diterapkan dengan 

benar oleh setiap guru. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik terutama dalam 

proses pembelajaran matematika, guru perlu benar-benar memahami setiap tahapannya 

dengan benar. Hal ini ditegaskan As‟ari (2014.a:8) guru masih harus banyak belajar, 

agar mampu menerapkan pendekatan saintifik. Terutama penerapan dalam 

pembelajaran mata pelajaran selain sains terutama matematika, karena sifat materinya 

berbeda dengan sains. Pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik 

memerlukan kerja keras guru dalam mengemasnya, karena Sifat Matematika deduktif 

sedangkan saintifik bersifat induktif. Banyak materi dalam muatan matematika yang 

memerlukan pemahaman konsep yang benar agar sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
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Matematika banyak memuat konsep-konsep pembelajaran yang perlu dipahami 

dengan benar, jika tidak dipahami maka yang terjadi adalah miskonsepsi pembelajaran. 

Hal ini terjadi akibat proses pembelajaran yang tidak benar. Bezuk dan Cramer (dalam 

Mariani, 2010: 119) menegaskan bahwa miskonsepsi konsep terjadi karena guru yang 

mencoba melakukan terlalu banyak dalam pembelajaran, terburu-buru dan tanpa waktu 

yang cukup dalam mengembangkan dan mengenalkan konsep dasar kepada anak 

didiknya. Konsep pecahan termasuk konsep dasar yang sangat penting pada 

pembelajaran matematika.  

Konsep secara umum sudah banyak dijelaskan oleh berapa pakar sebagai 

sekumpulan objek, peristiwa, atau simbol dengan karakter umum yang sama, atau sifat-

sifat penting serta identifikasi nama yang sama (Schunk, 2012:408, Degeng,2013:63).  

Konsep dalam pembelajaran matematika terkait erat dengan sebuah simbol atau objek 

yang dipelajari dengan karakteristik yang sama di berbagai belahan dunia, dengan sifat 

serta ciri-ciri yang sama. Sehingga kemungkinan berbeda sangat kecil jika konsep 

dipahami dengan benar. Pecahan merupakan bagian dari muatan matematika yang 

dipelajari secara global. Namun, kesalahan dalam menyampaikannya membuat konsep 

pecahan menjadi sesuatu yang sulit dipahami.  

Pecahan mengandung banyak arti, namun dalam konteks pembelajaran 

matematika Heruman (2014:43) memaknainya sebagai potongan atau bagian dari yang 

utuh. Umumnya dalam pembelajaran, bagian ini digambarkan sesuatu yang diarsir dari 

keseluruhan yang utuh. Bagian yang di sebut pembilang sedangkan keseluruhan 

bagiannya sebagai penyebut. Materi pecahan memadai bagian dari materi yang penting 

di sekolah dasar, karena pembelajaran pecahan sudah dimulai dari kelas III (tiga) 

sampai dengan kelas VI (enam). Proses pembelajaran pecahan dimulai dari pengenalan 

pecahan secara sederhana dan sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. 

Artikel penelitian ini ingin mengetahui efektivitas buku siswa bercirikan 

saintifik terhadap peningkatan pemahaman konsep pecahan siswa pada kelas IV sekolah 

dasar. Hasilnya dapat dijadikan acuan bagi guru dan peneliti lain dalam 

mengembangkan buku ajar siswa terutama yang bercirikan pendekatan saintifik. Artikel 

ini dibuat atas dasar penelitian  penulis tentang pengembangan baku ajar buku ajar 

siswa bercirikan saintifik untuk meningkatkan pemahaman konsep pecahan pada siswa 

kelas IV SD.  

Masalah yang dijadikan acuan dalam penelitian ini apakah buku siswa 

bercirikan saintifik memiliki efektivitas dalam meningkatkan pemahaman konsep 

pecahan siswa di kelas IV SDN Jagasatru 1. Buku ajar yang dikembangkan mengacu 

pada aktivitas pendekatan saintifik yang terdiri dari aktivitas mengamati, menanya, 

mencoba/menggali informasi, menalar/ mengasosiasikan, mengomunikasikan. 

METODE  

Penelitian dilaksanakan di SDN Jagasatru 1 Kota Cirebon, pada siswa kelas IV 

SD dengan jumlah 21 siswa tahun ajaran 2015/2016.  Metode yang digunakan yaitu 

Pretest Posttest Pre Experimental Designs. Bentuk metode yang digunakan merupakan 

One grup pretest-posttest design (Sugiyono, 2013:415). Metode ini digunakan untuk 

mengetahui efektivitas bahan ajar. Sebelum digunakan bahan ajar sudah divalidasi oleh 

Expert di bidangnya. Data efektivitas bahan ajar diperoleh dengan melakukan uji 

kompetensi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep pecahan sebelum dan 

sesudah menggunakan bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini. Uji 

kompetensi awal merupakan pretest yang diberikan sebelum bahan ajar produk 

pengembangan penelitian ini digunakan dalam proses pembelajaran. Uji kompetensi 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

396 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

kedua sebagai posttest untuk mengukur pemahaman konsep siswa setelah bahan ajar 

yang dikembangkan digunakan dalam proses pembelajaran. Desainnya dapat 

digambarkan dalam gambar 1 berikut. 

 

 

 

Ketentuannya O1 sebagai hasil tes sebelum menggunakan produk pengembangan 

dan O2 sesudahnya. X merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan buku ajar 

sebagai produk yang dihasilkan dalam penelitian ini.  

Soal pretest-posttest yang digunakan terlebih dahulu divalidasi oleh pakar ahli. 

Penilaian yang diberikan dari aspek yang dinilai dari segi materi/isi  soal, konstruksi 

soal, dan penulisan/bahasa soal. Soal yang tidak valid direvisi berdasarkan masukan dari 

ahli atau tidak digunakan jika tidak bisa direvisi.  

Teknik pengumpulan data menggunakan soal pretest-posttest yang terdiri dari 

10 (sepuluh) soal isian dan 5 (lima) soal cerita atau uraian.  Hasil tes yang di peroleh 

dihitung ketuntasan belajarnya dihitung berdasarkan Ketuntasan Belajar (KB) secara 

klasikal (Arikunto,et.al,2012:272). Ketuntasan belajar ini disesuaikan pada Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang di tetapkan guru kelas sebesar >68. Hasil ketuntasan 

dibandingkan antara hasil pretest (O1) dengan posttest (O2). Bahan ajar dianggap efektif 

jika hasil posttest (O2) lebih besar dari hasil pretest (O1) (Sugiono,2013:415) 

Uji coba bahan ajar hasil pengembangan dalam penelitian ini dilakukan di SDN 

Jagasatru 1 Kota Cirebon. Siswa yang menggunakan bahan ajar merupakan siswa kelas 

IV SD. Jumlah  siswa 27 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 14 siswa 

perempuan. 

PEMBAHASAN 

Bahan ajar yang dikembangkan guna meningkatkan pemahaman konsep 

pecahan. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan yang berkaitan 

materi konsep pecahan dan mengidentifikasi masalah yang muncul dalam proses 

pembelajaran. Berdasarkan wawancara dan observasi di SDN Jagasatru 1, dapat 

disimpulkan dalam proses pembelajaran matematika, masih berpusat pada siswa dan 

belum adanya bahan ajar dengan penekatan saintifik dalam pembelajaran matematika.  

Mengacu pada permasalahan di atas dikembangkan bahan ajar matematika yang 

dikembangkan dan diuji cobakan dalam penelitian ini. Bahan ajar berupa buku ajar 

siswa bercirikan pendekatan saintifik pada muatan matematika di tema 3 peduli 

terhadap lingkungan kelas IV SD. Materi yang dikembangkan mencakup KD. 3.1 

Mengenal konsep pecahan senilai dan melakukan operasi hitung pecahan menggunakan 

benda konkret  dan KD 4.3. Mengurai sebuah pecahan sebagai hasil penjumlahan atau 

pengurangan dua buah pecahan lainnya dengan berbagai kemungkinan jawaban. 

Masing-masing contoh hasil pengembangannya berdasarkan aktivitas 5 M (mengamati, 

menanya, menggali informasi/mencoba, mengasosiasi, mengomunikasikan) dipaparkan 

dalam tabel 1 berikut. 

O2 

Gambar 1. Desain One grup pretest-posttest design (di adaptasi dari Sugiyono, 2013:111) 

O1 x 
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Tabel 1. Hasil Pengembangan Buku Ajar 

No Pengembangan Buku Ajar 

Aktivitas 

Pendekatan 

Saintifik 

Deskripsi kegiatan 

yang di harapkan  

 

 

1. 

 

Mengamati  siswa mengamati 

teks cerita 

kontekstual / 

sehari-hari 

dengan cermat. 

 Siswa 

menemukan 

konsep pecahan 

yang menarik 

minatnya untuk 

mencari 

tahu/bertanya 

 

 

 

2. 

 

Menanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan rasa 

ingin tahu yang 

muncul di 

kegiatan 

mengamati siswa 

memilih/membua

t pertanyaan 

sesuai rasa ingin 

tahunya 

 

 

3. 

 

Menggali 

informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mencoba 

mencari 

informasi yang 

lebih banyak dan 

mendalam dari 

contoh-contoh 

cerita mengenai 

konsep pecahan 

dengan 

menyelidiki lebih 

dalam. 

 

 

 

4. 

 

Meng,- 

asosiasikan 
 Siswa 

mengaitkan fakta 

yang satu dengan 

fakta yang lain, 

berdasarkan 

informasi yang 

mereka miliki, 

dan menemukan 

polanya 

kemudian 

membuat 

kesimpulannya 
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5. 

 

 

 

 

Mengomuni

kasikan 
 siswa 

menyampaikan ide 

dan kesimpulannya 

berdasarkan 

pengalaman dan 

hasil kerja mereka 

untuk dicermati, 

dikomentari, di 

kritisi oleh 

temannya atau 

kelompok lainnya 

Bahan ajar hasil pengembangan penelitian ini, digunakan setelah bahan ajar 

dinyatakan valid oleh pakar. efektivitas bahan ajar dilakukan dengan melakukan teknik 

Pretest dan Posttest, untuk  mengetahui kompetensi siswa sebelum dan sesudah 

penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran tentang konsep pecahan. 

Efektivitas bahan ajar dalam penelitian diketahui menggunakan desain before-

after atau Pretest-Posttest. Hasil Pretest-Posttest siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan buku siswa hasil pengembangan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Hasil Pretest-Posttest 

Nilai Akhir Frekuensi 

 Pretest Posttest 

86 - 100 0 11 

71 - 85 3 9 

56 - 70 10 7 

41 - 55 14 0 

0 - 40 0 0 

Jumlah 27 27 

Sumber : hasil analisis peneliti 

Tabel 1 di atas menunjukkan menunjukkan rata-rata nilai akhir posttest sebesar  

80 dan rata-rata pretest sebesar 57. Yang berarti menunjukkan nilai rata-rata posttest 

lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pretest. Data di atas jika di analisis dengan 

kriteria ketuntasan belajar dapat diketahui bahwa hasil posttest siswa yang tuntas belajar 

sebanyak 22 siswa atau sebesar 81% dan ketuntasan belajar siswa pada pretest sebanyak 

7 siswa atau sebesar 26%.  

Hasil analis keefektifan di atas menunjukkan bahan ajar berupa buku ajar siswa 

bercirikan saintifik efektif digunakan dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang 

konsep pecahan pada muatan matematika di kelas IV SD. Ini dibuktikan dengan hasil 

ketuntasan belajar siswa sesudah menggunakan produk pengembangan lebih besar 

dibandingkan dengan ketuntasan belajar sebelumnya sehingga bahan ajar dapat 

dikategorikan efektif (Sugiono,2013:415).  

Siswa yang menggunakan buku siswa bercirikan saintifik memiliki kemampuan 

pemahaman konsep yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat (Mustakim, 2015; Marjan, 2014) yang menyatakan pembelajaran dengan 
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pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan 

proses serta hasil belajar siswa. Buku siswa dengan pendekatan saintifik ini memiliki 

efektivitas yang baik karena tahapannya pembelajarannya berdasarkan karakteristik dan 

kebutuhan belajar siswa. Sani (2104:267) menegaskan pembelajaran tidak akan efektif 

tanpa kesiapan siswa untuk belajar, tidak adanya minat belajar siswa, dan siswa tidak 

menyadari dan mengetahui manfaat serta tujuan pembelajaran. Tahapan dalam buku 

ajar yang dikembangkan dalam penelitian memuat langkah-langkah yang mengarahkan 

siswa untuk siap belajar dengan mengetahui tujuan pembelajaran dan mengawali 

pembelajaran sesuai tahapan pembelajaran berbasis ilmiah. 

Buku siswa yang dikembangkan memiliki tahapan belajar yang mengarahkan 

siswa untuk siap belajar dengan melakukan kegiatan ilmiah. Asari (2014.b:7) 

menegaskan buku ajar dapat memberikan peluang kepada siswa dan guru untuk 

menerapkan pendekatan saintifik, jika buku siswa memuat Sub judul (headings) sesuai 

tahapan pendekatan saintifik, (ayo mengamati, ayo menanya, ayo menggali informasi, 

ayo mengasosiasi, dan ayo mengomunikasikan). Buku siswa produk hasil penelitian ini, 

di awal pembelajaran dengan mengamati teks cerita yang kontekstual, sehingga siswa 

memiliki minat yang tinggi untuk mencari tahu dengan membuat dan memilih 

pertanyaan yang sesuai dengan minat dan rasa ingin tahuan siswa. Masalah yang 

dimunculkan siswa dalam kegiatan menggali informasi menguatkan informasi yang 

diperlukan dalam menemukan dan mengaitkan konsep berdasarkan fakta. 

Kompetensi siswa tentang pemahaman konsep pecahan siswa setelah 

penggunaan bahan ajar meningkat, hal ini ditandai hasil tes daya serap yang meningkat 

jika dibanding sebelumnya. Kosasih (2014:22) menyatakan kemampuan siswa mengerti 

sesuatu konsep kemudian menafsirkan dan menyatakannya kembali dengan bahasa 

siswa, sebagai kompetensi. Pemahaman siswa dengan menyelesaikan permasalahan 

terkait konsep pecahan kemudian menafsirkan masalah tersebut dan menyatakan 

pemecahannya dengan mengomunikasikan melalui tes daya serap merupakan indikasi 

meningkatnya kompetensi siswa, sehingga buku ajar siswa sebagai produk penelitian ini 

mampu meningkatkan kompetensi yang diharapkan. 

PENUTUP 

Hasil penelitian menujukan kesimpulan bahwa buku ajar siswa bercirikan 

saintifik memiliki efektivitas yang baik dalam meningkatkan pemahaman konsep 

pecahan siswa dam muatan matematika di tema 3 kelas IV SD. Kemampuan 

pemahaman siswa terhadap konsep pecahan semakin meningkat dibandingkan sebelum 

menggunakan buku siswa bercirikan saintifik. Perbedaan kemampuan ini ditunjukkan 

dengan hasil ketuntasan belajar klasikal pada posttest lebih besar dibandingkan hasil 

ketuntasan belajar klasikal pada pretest. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perlunya buku ajar siswa yang dapat 

meningkatkan aktivitas belajar ke arah proses belajar yang melatih kemampuan 

berpikir ilmiah. Banyak pendekatan yang mengarahkan siswa berpikir ilmiah dalam 

beraktivitas belajar, salah satunya pendekatan saintifik. Oleh karena itu, pertama Buku 

ajar dengan pendekatan saintifik yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat 

dijadikan panduan bagi guru dan siswa  dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, produk 

yang dikembangkan dalam penelitian ini, bisa dijadikan panduan dasar guru tua pelaku 

pembelajaran dalam mengembangkan bahan ajar berbasis pendekatan saintifik. 

Pendekatan saintifik merupakan panduan dasar yang digunakan dalam pembelajaran 

yang mengedepankan pembinaan karakter siswa.  
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Penggunaan buku ajar berbasis saintifik perlu disesuaikan dengan kurikulum 

yang digunakan di sekolah. Penyesuaian yang dimaksud terkait keterkaitan kompetensi 

dasar yang relevan dengan tema pembelajaran yang dikembangkan. Saat penyusunan 

silabus pembelajaran, guru  perlu mengkaji kompetensi dasar pada bahan ajar yang 

sesuai dengan muatan mata pelajaran yang lain berdasarkan tema yang dikembangkan. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kualitas proses pembelajaran. Agar peserta 

didik bisa belajar dengan baik dan bermakna yang sekaligus berdampak pada hasil 

belajarnya. Studi ini mengkaji perpaduan model pembelajaran berbasis proyek dan 

metode penugasan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosisal (IPS). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

IX K SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Teknik pengkajian menggunakan lesson study 

sebagai sebuah strategi yang meliputi Plan, Do dan See. Adapun pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan dan 

menganalisis data hasil observasi, dokumentasi, wawancara, diskusi dengan para 

observer sebagai sumber data. Hasil kajian menunjukkan bahwa perpaduan model 

pembelajaran berbasis proyek dan metode penugasan berbantuan lembar kerja siswa 

bisa meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar IPS. 

Kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Proyek, Metode Penugasan, Lembar Kerja 

Siswa, Aktivitas dan Prestasi Belajar 

 

Tujuan pembelajaran mungkin belum akan tercapai selama komponen lainnya 

belum memadai. Beberapa komponen yang diperlukan salah satunya adalah metode 

pembelajaran. Banyak sekali tugas guru yang harus dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran di kelas. Ada tiga tugas pokok guru yang harus dilakukan yakni sebagai 

perancang, pelaksana atau penilai. Seorang guru model hendaknya bekerjasama dan 

berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang sama dalam membuat perencanaan 

pembelajaran. Ada beberapa peranan guru model yang dilaksanakan pada sebelum, saat 

dan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas. Peranan tersebut antara lain adalah 

sebagai fasilitator, motivator, observer, evaluator dan membimbing pada proses 

pembelajaran di kelas. 

Perlu disadari bahwa kelas merupakan tempat yang amat kompleks dan penuh 

dengan aktivitas. Oleh sebab itu guru model dan observer perlu menata atau 

mengorganisasi kelas menjadi sebuah lingkungan belajar yang kondusif. Pelaksanaan 

kegiatan lesson study ini diharapkan mampu menjadi stimulus baik yang tersampaikan 

pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Tasikmalaya khususnya dan bagi guru Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) yang mempunyai karakteristik tematik dan terpadu. Namun 

juga kepada guru mata pelajaran lainnya yang akan menjadi guru model maupun guru 

observer. Harapan selanjutnya adalah terjalinnya kerjasama yang baik dan keterlibatan 

guru model dan guru observer lama dengan guru model dan guru obsever baru. Hal ini 

bertujuan untuk dapat saling berbagi pengalaman dan memberikan masukan yang baik 

terkait proses lesson study yang meliputi tahapan plan, do dan see. 

mailto:aiman_oi@yahoo.co.id%20-
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Pelaksanaan kegiatan lesson study sangat berguna untuk perbaikan dan 

penyempurnaan proses pembelajaran yang cenderung masih berpusat pada guru. Realita 

pembelajaran yang ada di lapangan menunjukkan bahwa motivasi siswa perlu 

ditingkatkan. Hal ini terlihat pada hasil belajar siswa yang rata-rata belum sesuai dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada ranah kognitif, afektif dan psikomotoriknya. 

Melihat kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan materi cenderung 

lebih dominan pada aspek hafalan dan pemahaman masih belum menyentuh 

kemampuan tingkat tinggi seperti aplikasi, analisis, sintesis dan kreasi. Padahal pada 

saat siswa dan lulusannya terjun di lingkungan masyarakat, mereka dituntut untuk dapat 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan mampu memecahkan tantangan di masa 

depan yang semakin kompleks. 

Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

Akar persoalan yang diangkat pada kajian ini adalah, bagaimana proses 

pembelajaran IPS agar bermakna. IPS yang cenderung dipersepsikan oleh para peserta 

didik sebagai pelajaran hafalan. Sehingga dengan persepsi itu menjadi salah satu faktor 

yang kurang diminati dalam proses pembelajarannya. Maka perlu diterapkan 

pendekatan, metode, model, bahan dan sumber ajar dalam proses pembelajarannya. 

Salah satunya adalah model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based 

Learning=PjBL) telah banyak dipakai oleh guru di dunia barat. Berdasarkan berbagai 

riset yang dari penelitian Wrigley (1998) dan Curtis (2005) menunjukan bahwa model 

ini cukup berguna dalam mendesain pembelajaran yang efektif. 

Pembelajaran Berbasis Proyek Menurut Kemendikbud (2013: 174) adalah 

metode pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik 

melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk 

menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Mettas dan Constantinou (2008) 

mendefinisikan pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah 

adalah strategi pengajaran yang dimaksudkan untuk melibatkan siswa dalam otentik, 

dunia nyata tugas untuk meningkatkan pembelajaran. Siswa diberi terbuka proyek atau 

masalah dengan lebih dari satu pendekatan atau jawaban, dimaksudkan untuk 

mensimulasikan situasi yang profesional. Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan 

model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan 

dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas 

secara nyata. Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk digunakan pada 

permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan insvestigasi 

dan memahaminya.  

Pembelajaran Berbasis Proyek memiliki karakteristik sebagai Kemendikbud 

(2013: 175) berikut: 

1. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja; 

2. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik; 

3. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau 

tantangan yang diajukan; 

4. Peserta didik secara kolaboratif  bertanggungjawab untuk mengakses dan mengelola 

informasi untuk memecahkan permasalahan; 

5. Proses evaluasi dijalankan secara kontinyu; 

6. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan; 

7. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif; dan 

8. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. 
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Peran instruktur atau guru dalam Pembelajaran Berbasis Proyek sebaiknya 

sebagai fasilitator, pelatih, penasehat dan perantara untuk mendapatkan hasil yang 

optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi dan inovasi dari siswa. Penjelasan 

Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Proyek menurut Kemendikbud (2013: 175) 

adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the Essential Question). 

2. Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project). 

3. Menyusun Jadwal (Create a Schedule). 

4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the 

Progress of the Project). 

5. Menguji Hasil (Assess the Outcome). 

6. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience). 

Metode Penugasan  
Metode penugasan tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi jauh lebih luas 

dari itu. Tugas bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan dan di tempat 

lainnya. Tugas merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individual maupun 

secara kelompok. Langkah-langkah menggunakan metode penugasan Sudjana (2013: 

80) adalah: 

1. Fase pemberian tugas 

2. Fase pelaksanaan  tugas 

3. Fase mempertanggungjawabkan tugas 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Sumber belajar adalah merupakan bahan/materi untuk menambah ilmu 

pengetahuan yang mengandung hal baru bagi siswa. Ardiwinata (dalam Djamarah: 

1995) berpendapat bahwa sumber-sumber belajar itu dapat berasal dari manusia, buku, 

media massa, lingkungan dan media pendidikan. Dengan demikian, LKS dapat 

dikategorikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat digunakan siswa. Depdiknas 

(2008: 23) menyatakan bahwa LKS adalah lembaran yang berisikan pedoman bagi 

siswa untuk melaksanakan kegiatan yang terprogram. Lembaran ini berisi petunjuk, 

tuntunan pertanyaan dan pengertian agar siswa dapat mempeluas serta memperdalam 

pemahamannya terhadap materi yang dipelajari. 

Aktivitas Belajar 
Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam 

kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus saling berkaitan. Lebih lanjut lagi Piaget 

(dalam Sardiman, 2016:100) menerangkan bahwa seorang anak berfikir sepanjang ia 

berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak berfikir. Oleh karena itu, agar anak 

berfikir sendiri maka anak harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri. Hanafiah dan 

Suhana (2010:24) menjelaskan bahwa aktivitas belajar dapat memberikan nilai tambah 

(added value) bagi peserta didik, berupa hal-hal berikut ini: 

1. Peserta didik memiliki kesadaran (awareness) untuk belajar sebagai wujud adanya 

motivasi internal untuk belajar sejati. 

2. Peserta didik mencari pengalaman dan langsung mengalami sendiri, yang dapat 

memberikan dampak. 

3. Peserta didik belajar menurut minat dan kemampuannya. 

4. Menumbuh kembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang demokratis di 

kalangan peserta didik. 
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5. Pembelajaran dilaksanakan secara konkret sehingga dapat menumbuh kembangkan 

pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan terjadinya verbalisme. 

6. Menumbuh kembangkan sikap kooperatif dikalangan peserta didik sehingga 

sekolah menjadi hidup, sejalan dan serasi dengan kehidupan di masyarakat di 

sekitarnya.  

Prestasi Belajar 

Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari perbuatan belajar, karena belajar 

merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses 

pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap hasil belajar siswa dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana ia telah mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai 

prestasi belajar. Seperti yang dikatakan oleh Winkel (1997:168) bahwa proses belajar 

yang dialami oleh siswa menghasilkan perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan 

dan pemahaman, dalam bidang nilai, sikap dan keterampilan. Adanya perubahan 

tersebut tampak dalam prestasi belajar yang dihasilkan oleh siswa terhadap pertanyaan, 

persoalan atau tugas yang diberikan oleh guru. Melalui prestasi belajar siswa dapat 

mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai adalah lesson study. Peneliti berperan sebagai  

guru model yang berkolaborasi dengan empat orang guru lainnya sebagai partner  dalam 

merencanakan pembelajaran. Tiga guru lainnya selanjutnya bertindak sebagai observer 

yang akan mendampingi guru model pada saat melaksanakan open class.  Adapun tugas 

dari guru yang bertindak sebagai observer adalah mengamati pelaksanaan pembelajaran 

dan merefleksi sejauh mana partisipasi dan keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Prosedur penelitian secara garis besar meliputi langkah plan, do, dan see dalam 

tiga siklus (Ibrohim & Syamsuri, 2008). Kegiatan utama pada plan adalah merancang 

pembelajaran. Hasil dari plan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) beserta 

perangkat pembelajarannya. Pembuatan RPP didasarkan refleksi atas proses belajar 

siswa sebelumnya yang tercermin pada dua hal pokok, yakni masalah pembelajaran dan 

solusi atas masalah tersebut. Sedangkan kegiatan do dimaksudkan untuk menerapkan 

rancangan pembelajaran yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya. Salah satu guru 

menjadi guru model dan guru lainnya bertindak sebagai pengamat (observer). 

Berdasarkan apa yang telah disepakati bersama maka kemudian dilaksanaka open class. 

Tahapan yang terakhir dari kegiatan lesson study adalah see. Tahapan ini seringkali 

disebut sebagai tahapan refleksi yang dimaksudkan untuk menemukan kelemahan dan 

kelebihan pelaksanaan pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perpaduan model pembelajaran 

berbasis proyek dan metode penugasan dalam upaya meningkatkan aktivitas belajar, 

berfikir kritis dan IPS siswa kelas IX di SMP N 2 Tasikmalaya. Selain itu, diharapkan 

melalui pendekatan pembelajaran ini dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman 

konsep aktivitas siswa dan prestasi belajar. Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 2 

Tasikmalaya yang beralamat di Alun-Alun Kabupaten, Kota Tasikmalaya Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IX K. 

Peneliti melakukan perbaikan kinerjanya sebagai guru model dengan cara 

berkolaborasi dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan guru model 

lainnya. Materi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah Standar 

Kompetensi 5. Memahami hubungan manusia dengan bumi. Kompotensi  dasar nya 
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terdiri dari (5.1) Menginterpretasi peta tentang bentuk dan pola  muka bumi. (5.2) 

Mendeskripsikan keterkaitan unsur-unsur geografis dan penduduk di kawasan Asia 

Tenggara. (5.3) Mendeskripsikan pembagian permukaan bumi atas benua dan samudera.  

Dalam upaya melengkapi analisis data kualitatif, peneliti menggunakan data 

kuantitatif yang kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata sehingga menjadi data 

kualitatif. Data kuantitatif sifatnya melengkapi data kualitatif, penggabungan dua jenis 

data ini menurut Moleong (2014) dapat dilakukan apabila desainnya adalah 

memanfaatkan satu paradigma sedangkan paradigma yang lainnya hanya sebagai 

pelengkap saja. 

Hasil Pengamatan 

Prosedur pelaksanaan lesson study terdiri dari langkah plan, do dan see dalam 

satu siklus. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah plan yang dilaksanakan pada awal 

semester genap yakni pada bulan Januari 2016. Dalam kegiatan ini dilakukan 

perancangan pembelajaran, pemilihan kelas yang dijadikan sebagai kelas model pada 

open class nantinya, penentuan SK dan KD dan penentuan tempat belajar yang 

kondusif. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama antara guru model dan guru observer. 

Hasil dari kegiatan plan adalah RPP beserta perangkat pembelajaran lainnya yang 

didesain atas kesepakatan bersama antara guru model dan guru observer yang dibantu 

dengan wakil kepala sekolah urusan kurikulum.  

Kegiatan kedua yang dilakukan adalah do yang dilaksanakan pada tanggal 13 

Februari 2016. Kegiatan ini seringkali disebut dengan open class, dilaksanakan dengan 

mengambil tempat di kelas IX K dengan siswanya berjumlah 39 orang.  Pada 

pelaksanaan pembelajaran ini, guru model melaksanakan do hanya satu siklus saja 

dengan dibantu oleh 2 orang guru observer sehingga mempermudah saat pelaksanaan 

evaluasi. Pada saat pelaksanaan do, guru model melaksanakan pembelajaran diawali 

dengan melakukan apersepsi dan melakukan tagihan terkait tugas yang diberikan pada 

pertemuan sebelumnya. Kemudian, guru melakukan motivasi yang melibatkan siswa 

dengan cara siswa diminta untuk menceritakan pengalamannya tentang bentuk dan pola  

muka bumi. Setelah itu, dilanjutkan minggu selanjutnya melakukan mendesain model 

pembelajaran proyek tentang keterkaitan unsur-unsur geografis dan penduduk di 

kawasan Asia Tenggara. 

Sebelum menginjak pada kegiatan inti, siswa diberikan gambaran dan 

penjelasan terkait dengan materi dan model pembelajaran yang akan digunakan pada 

kegiatan pembelajaran saat ini. Kemudian siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Guru 

membagi siswa ke dalam 18 kelompok yang tiap-tiap kelompok terdiri dari 2-3 orang. 

Pembagian kelompok ini didasarkan pada nilai rapor di semetser gasal. Pertemuan ini 

guru melakukan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis 

proyek. 

Tahapan minggu berikutnya setelah sebelumnya melakukan model pembelajaran 

berbasis proyek pada pertemuan ke 1 sampai dengan ke 4 guru melakukan metode 

pembelajaran ceramah, diskusi dan Tanya-jawab. Pertemuan kelima dilanjutkan untuk 

mengkaji dan mengaktualisasi materi tersebut dengan model pembelajaran berbasis 

proyek dan metode penugasan dengan nama My Trip My Adventure.  

Ketika melakukan model pembelajaran berbasis proyek dan metode penugasan 

siswa diberi LKS khusus yang terdiri dari beberapa soal uraian dengan jawaban singkat 

yang hasilnya dikoreksi bersama dan petuntuk penugasan dalam mengerjakan proyek. 

Berdasarkan jawaban yang dilakukan dari 34 orang siswa rata-rata siswa bisa menjawab 
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dengan jawaban yang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh guru model dan guru 

observer.   

Setelah melakukan model pembelajaran berbasis proyek dan metode penugasan 

guru memberikan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Setelah itu di akhir kegiatan pembelajaran guru memberikan tugas kepada masing-

masing kelompok yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kegiatan 

pembelajaran di akhiri dengan berdoa bersama dan guru memberikan salam. 

Setelah kegiatan see¸ maka sesegera mungkin dilaksanakan refleksi dan evaluasi 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana kesulitan yang dihadapi saat proses, mengidentifikasi hasil dan 

memecahkan masalah-masalah yang timbul saat proses sehingga dapat diperbaiki pada 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Setelah melalui tahap ini maka 

dilanjutkan dengan perencanaan (plan) untuk pembelajaran berikutnya, tentunya 

tahapannya tidak terlepas dari plan, do dan see namun dengan model pembelajaran 

lainnya agar lebih variatif. 

Hasil dari pelaksanaan plan, do dan see pada kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan adalah perpaduan model pembelajaran berbasis proyek dan metode 

penugasan dalam upaya meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar pada mata pelajaran 

IPS siswa kelas IX K di SMP N 2 Tasikmalaya. 

Pembahasan 

Hasil dari pelaksanaan kegiatan lesson study pada pembelajaran yang telah 

dilaksanakan memperkuat teori konstruktivistik yang diungkapkan oleh Piaget. Piaget 

yang dikenal sebagai konstruktivis pertama (Dahar, 1989: 159) menegaskan bahwa 

penekanan teori kontruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan 

yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori 

kontruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Pandangan tentang anak dari 

kalangan konstruktivistik yang lebih mutakhir yang dikembangkan dari teori belajar 

kognitif Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang 

anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan apa yang diketahui 

(schemata) yang dimilikinya. Lebih jauh Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan 

tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Belajar 

merupakan proses untuk membangun penghayatan terhadap suatu materi yang 

disampaikan. Bahkan, perkembangan kognitif anak bergantung pada seberapa jauh 

mereka aktif memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan, 

perkembangan kognitif itu sendiri merupakan proses berkesinambungan tentang 

keadaan ketidakseimbangan dan keadaan keseimbangan (Poedjiadi, 1999: 61). 

 

Gambar 1. Siswa Sedang mendiskusikan proyeknya 
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Aktivitas belajar merupakan salah faktor penting dalam proses pembelajaran. 

Model pembelajaran berbasis proyek dan metode penugasan yang pada intinya berpusat 

pada siswa. Tanpa adanya aktivitas belajar siswa maka tidak mungkin kegiatan 

pembelajaran dalam kelas dapat terlaksana seperti pada Gambar 1 siswa sedang 

mendiskusikan proyekna. Model pembelajaran berbasis proyek dan metode penugasan 

memberikan peluang besar pada siswa untuk meningkatkan aktivitas belajarnya karena 

keterlibatan setiap individu dalam kelompok untuk melakukan kerjasama dan 

memberikan kesempatan pada tiap individu atau kelompok untuk menuangkan ide, 

diskusi dan saling bertukar pendapat dengan kelompok lain pada saat 

mempertanggungjawabkan pekerjaannya di muka kelas. Berikut merupakan 

dokumentasi dari lesson study di kelas IX K SMPN 2 Tasikmalaya. 

 

Gambar 2. Beberapa Contoh Proyek Pekerjaan Siswa 

Dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dan metode 

penugasan siswa lebih bergembira, memberikan respon positif selama pembelajaran dan 

tingkat patisipasinya meningkat dalam menyelesaikan tugas tanpa merasa terbebani 

dengan tugas dan tertekan atas intruksi yang diberikan oleh guru seperti Gambar 2 

Beberapa contoh proyek pekerjaan Siswa. Sehingga dapat dilihat peran guru tidak lagi 

dominan, siswalah yang mendominasi aktivitas kegiatan pembelajaran. Selain mampu 

meningkatkan aktivitas siswa model pembelajaran berbasis proyek dan metode 

penugasan memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan 

mengeksplorasi, menginterpretasi dan mensintesa informasi untuk memperoleh prestasi 

belajar dan meningkatkan keterampilan lainnya berdasarkan pengalaman nyata.  

Mengingat adanya kekurangan tersebut guru model menggunakan model 

pembelajaran berbasis proyek dan metode penugasan untuk mengatasinya. Namun, 

tidak semua metode efektif untuk memperjelas pemahaman konsep. Oleh karena itu, 

untuk mengatasi hal tersebut maka dipilihlah metode yang disesuaikan dengan 

kebutuhan terkait materi yang diajarkan. Penggunaan satu metode saja ternyata tidak 

cukup mewakili atau mengatasi masalah yang timbul maka digunakan beberapa metode 

sekaligus dengan harapan antara satu dengan yang lain dapat saling menutupi 

kelemahan sehingga akan saling melengkapi.  

Selain penggunaan model dan metode, ternyata penggunaan LKS memberikan 

sisi positif pada saat pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan melihat aktivitas belajar 

berlangsung baik, karena semua siswa berpartisipasi dan membuat proyeknya masing-

masing. Indikator  pada prestasi belajar juga memberikan hasil yang baik. Sebanyak 39 

siswa, 33 siswa (84,6%) melampaui KKM dan 6 siswa (15,4%) siswa masih dibawah 

KKM dengan standar nilai KKM adalah 77.  
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PENUTUP 

Penggunaan perpaduan model pembelajaran berbasis proyek dan metode 

penugasan berbantuan lks dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar pada mata 

pelajaran IPS siswa kelas IX K. Keberhasilan proses pembelajaran tentunya tidak hanya 

bergantung pada pendekatan, model, metode, media, bahan dan alat yang digunakan 

namun juga bagaimana perancangan proses pembelajaran (plan), pelaksanaan (do) dan 

refleksi (see). karena perancangan yang baik adalah perancangan yang dilaksanakan dan 

apabila ada kekurangan maka dengan kebesaran hati guru model mau menerima saran 

kritik agar proses pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik. 
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Abstrak 
Pecahan merupakan salah satu materi dalam matematika yang sulit untuk diajarkan 

karena sulitnya pengadaan media. Untuk itu diperlukan media dalam mengatasi 

permasalahan tersebut, salah satu medianya yaitu menggunakan media “model luas 

daerah”. Media “model luas daerah” merupakan suatu media yang dapat membantu 

menyusun berpikir kritis dan terampil karena dengan media tersebut siswa bisa 

menunjukkan hasil operasi pecahan dengan menggambarkan persegi panjang 

kemudian persegi panjang tersebut dipartisi sesuai dengan operasi pecahan yang 

akan diselesaikan tanpa harus menyamakan penyebutnya. Dalam tulisan ini akan 

dikaji mengenai media “model luas daerah” untuk menyelesaikan operasi 

penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama maupun berbeda. 

Kata kunci: Model luas daerah, media model luas daerah, pecahan. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib pada pendidikan 

dasar. Salah satu materi di dalam matematika yaitu pecahan. Selama ini pembelajaran 

yang dilakukan sebagian besar guru dalam menyelesaikan operasi pecahan utamanya 

penjumlahan  atau pengurangan pecahan adalah dengan menggunakan rumus cepat. Jika 

penyebutnya sama, maka penyelesaiannya dengan menjumlahkan atau mengurangi 

pembilang-pembilangnya, penyebutnya tidak perlu dijumlahkan atau dikurangi. Jika 

penjumlahan atau pengurangan pecahan berpenyebut berbeda, maka penyelesaiaanya 

dengan mencari KPK(Kelipatan Persekutuan Kecil) dari penyebutnya, kemudian 

menjumlahkan atau mengurangi pecahan baru. Itulah sebab karena sulitnya media untuk 

materi pecahan. 

Cara belajar yang hanya mengandalkan rumus sangat riskan sebab hanya 

mengandalkan hafalan tanpa mengetahui asalnya dari mana rumus tersebut muncul. 

Kelemahan cara belajar hafalan yaitu siswa hanya sekedar menghafalkan saja materi 

yang sudah diperoleh tanpa memahami makna materi tersebut. Hal ini sesuai dengan 

yang dikemukan Ruseffendi (1991) yang membedakan cara belajar menjadi dua yaitu 

cara belajar menghafal dan cara belajar bermakna. Cara belajar menghafal yaitu belajar 

yang pada umumnya secara lisan dan dapat membantu siswa untuk memberikan 

jawaban secara cepat. Sedangkan cara belajar bermakna yaitu belajar memahami apa 

yang sudah diperoleh dan dikaitkan dengan keadaan lain sehingga apa yang dipelajari 

akan lebih dimengerti. 

Salah satu penerapan cara belajar bermakna dapat dijumpai dengan menggunakan 

media “model luas daerah”. Model luas daerah yang dimaksud peneliti ini bukan model 

pembelajaran, tetapi lebih kepada langkah-langkah dalam menyelesaikan operasi 

pecahan. Media “model luas daerah” ini dapat membantu menyusun berpikir kritis dan 

terampil karena siswa bisa menunjukkan proses mendapatkan hasilnya dari suatu 

operasi pecahan tanpa menggunakan rumus. Pentingnya media “model luas daerah” ini 

dalam proses pembelajaran penjumlahan dan pengurangan pecahan yaitu dapat melatih 

keterampilan siswa dalam menemukan sendiri jawaban soal pecahan dengan tepat, 

mailto:ami_cute126@yahoo.com
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dimana mereka dapat menunjukkan/mendeskripsikan hasil dari penjumlahan atau 

pengurangan pecahan tersebut tanpa menggunakan rumus sehingga peluang siswa 

mencapai high order thingking semakin besar. 

Kelebihan media  “model luas daerah” antara lain: sangat prakatis karena hanya 

membutuhkan kertas dan pensil saja, tidak mengeluarkan biaya dan waktu yang lama 

dalam membuat media ini, dan bersifat konkrit sehingga mudah dipahami siswa. 

Sebagaimana teori perkembangan dari Piaget yang mengatakan bahwa anak usia 

sekolah dasar (7-12 tahun) masih berada pada tahapan operasional konkrit (Santrock, 

2007). Pada usia ini anak masih belum dapat berpikir abstrak sehingga orientasinya 

masih terkait dengan objek-objek, peristiwa atau pengalaman pribadi yang langsung 

dialami (konkrit).  

PEMBAHASAN 

Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan 

Menurut Bennet (2004) menyatakan bahwa pecahan sebagai bilangan yang ditulis 

dalam bentuk 
 

 
 , dimana a dan b adalah bilangan bulat. Menurut Van de Walle (2008) 

menyatakan bahwa pecahan adalah gambaran dari suatu bilangan (relasi) antara suatu 

bagian dengan keseluruhan. Sedangkan menurut Musser dkk (2011) menyatakan bahwa 

pecahan adalah bilangan yang dapat dipresentasikan dengan pasangan terurut bilangan 

cacah 
 

 
 dengan    . Berdasarkan beberapa pengertian pecahan maka pecahan dapat 

diartikan sebagai bilangan yang ditulis dalam bentuk 
 

 
 , dimana a, b bilangan bulat 

dengan     . Sedangkan penjumlahan dan pengurangan pecahan yaitu misal 

diberikan 
 

 
 dan 

 

 
 adalah bilangan pecahan. Maka 

 

 
 
 

 
 
     

  
 dan 

 

 
 
 

 
 
     

  
 

(Musser, dkk). Jadi dapat disimpulkan bahwa penjumlahan dan pengurangan pecahan 

itu cara penyelesaiannya dengan menyamakan penyebut dengan KPK (Kelipatan 

Persekutuan Kecil), kemudian menjumlahkan pembilang-pembilang pecahan baru. 

Model Luas Daerah 

Model luas daerah yang dimaksud dalam penelitian ini bukan model 

pembelajaran, tetapi lebih kepada langkah-langkah dalam menyelesaiakan operasi 

pecahan. Manfaat “model luas daerah” yaitu dapat membantu menyusun berpikir kritis 

dan terampil. Dengan model ini siswa bisa menemukan/menunjukkan sendiri hasil dari 

operasi pecahan khususnya penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan 

menggambarkan luas daerahnya seperti menghitung luas persegi panjang.  

Berdasarkan hasil penelitian Jacobson (2009) untuk materi perkalian pecahan, 

dalam menyelesaikan  
 

 
  

 

 
 dengan model luas daerah, maka siswa menggambar 

dahulu  
 

 
 secara horizontal pada persegi panjang yang telah dipartisi menjadi persegi-

persegi kecil, kemudian hasilnya dianggap sebagai satuan yang baru. Setelah itu 

menggambar  
 

 
 secara vertikal, maka akan diperoleh persegi-persegi kecil sebanyak  

 

 
 

bagian. Dari penelitian Jacobson terbukti siswa paham mengapa jawabannya  
 

 
 karena 

mereka bisa menunjukkan hasil dari operasi pecahan campuran tersebut tanpa harus 

mengubahnya ke dalam pecahan biasa kemudian menyamakan penyebutnya.  
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Gambar 1. Perkalian Pecahan dengan Media Model Luas Daerah Menurut Jacobson 

Media “model luas daerah” juga diterapkan pada materi perkalian pecahan seperti 

yang dilakukan oleh Sultan dkk (2011), contohnya menyelesaikan 
 

 
 
 

 
 dengan model 

luas daerah, langkah pertama yang dilakukan yaitu memilih 2/3, kemudian membagi 

persegi panjang secara horizontal ke dalam 3 bagian dan mengarsir 2 dari 3 bagian. 

Kemudian membagi persegi panjang secara vertikal ke dalam 5 bagian dan mengarsir 4 

dari 5 bagian. Sehingga ada 8 kotak yang diarsir dua kali dari jumlah seluruh kotak 

yaitu 15 kotak. Jadi 
 

 
 
 

 
 

 

  
 (gambar 2). Di sini terbukti bahwa dengan media 

tersebut dapat menunjukkan hasil dari perkalian pecahan tanpa menggunakan rumus. 

 

Gambar 2 Perkalian Pecahan dengan Media “Model Luas Daerah” Menurut Sultan dkk 

Bennet dkk (2012) juga menerapkan media model uas daerah” untuk materi 

perkalian pecahan, contohnya menyelesaikan 
 

 
 
 

 
 dengan model luas daerah (persegi 

panjang), yaitu: dimulai dengan persegi panjang yang diwarnai 1 bagian dari 5 bagian 

secara vertikal kemudian membagi secara horizontal sebanyak 3 bagian (A, B, C) 

dengan 1 bagian yang diwarnai. Kotak yang diwarnai sebanyak 2 kali ada 1 bagian dari 

jumlah keseluruhan kotak sebanyak 15. Jadi 
 

 
 
 

 
 

 

  
 (gambar 3). Di sini terbukti 

bahwa dengan media tersebut bisa menunjukkan hasil dari perkalian pecahan tanpa 

menggunakan rumus. 

 

Gambar 3 Perkalian Pecahan dengan Media Model Luas Daerah Menurut Bennet dkk (2013) 

Hal yang sama juga dilakukan Musser dkk (2012) untuk materi perkalian pecahan, 

dalam menyelesaikan 
 

 
 
 

 
 dengan model luas daerah (persegi panjang), maka membagi 

persegi panjang secara vertikal sebanyak 7 bagian dan diwarnai sebanyak 5 bagian dari 

7 bagian tersebut. Kemudian membagi persegi panjang tersebut secara horizontal 

sebanyak 3 bagian dan mewarnai 1 bagian dari 3 bagian tersebut. Diperoleh 5 kotak 

yang mendapat warna 2 kali dari jumlah keseluruhan kotak sebanyak 21 kotak. Jadi 
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 (gambar 3). Di sini terbukti bahwa media tersebut bisa menunjukkan hasil 

dari perkalian pecahan tanpa menggunakan rumus. 

   

 

 

 

 

Gambar 3 Perkalian Pecahan dengan Media Model Luas Daerah Menurut Musser dkk (2012)  

Menurut ketiga hasil penelitian tersebut didapatkan fakta bahwa media “model 

luas daerah” dapat digunakan dalam menyelesaikan perkalian pecahan dengan 

menunjukkan hasil dari perkalian pecahan tanpa menggunakan rumus (menyamakan 

penyebutnya terlebih dahulu). 

Media “Model Luas Daerah” pada Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian Jacobson (2009), yang juga diterapkan oleh 

Alan sultan & Alice F. Artzt (2011), Albert B. Bennet dkk (2012), dan Gary L. Musser 

dkk (2012) di atas yang menjadi dasar peneliti mengembangkan media “model luas 

daerah” untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Adapun 

langkah-langkah sistematis penggunaan media “model luas daerah” yaitu: (1) 

Menentukan bilangan pertama dan bilangan kedua, (2) Menggambar persegi panjang, 

(3) Mempartisi/membagi persegi panjang secara horizontal sebanyak penyebut bilangan 

pertama, kemudian mengarsir kotak sebanyak pembilang dari bilangan pertama, (4) 

Mempartisi/membagi persegi panjang secara vertikal lurus sebanyak penyebut bilangan 

kedua, kemudian mengarsir kotak sebanyak pembilang dari bilangan kedua, (5) untuk 

penjumlahan maka banyaknya kotak yang diarsir secara horizontal ditambah banyaknya 

kotak yang diarsir secara vertikal dibagi dengan seluruh kotak, untuk pengurangan maka 

banyaknya kotak yang diarsir secara horizontal dikurangi banyaknya kotak yang diarsir 

secara vertikal dibagi dengan seluruh kotak. 

Berikut contoh-contoh penggunaan media “model luas daerah” dalam 

menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama maupun 

berbeda.  

Contoh pertama, menyelesaikan 
 

 
 
 

 
 dengan media “model luas daerah”! 

Langkah 1 

Tentukan terlebih dahulu bilangan pertama dan bilangan kedua. 

Misal bilangan pertama 
 

 
 dan bilangan kedua 

 

 
 

Langkah 2 

Gambarlah persegi/persegi panjang 
 

 
 

 

 

Gambar 1.6 Persegi Panjang 
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Langkah 3 

Partisi persegi/persegi panjang secara horizontal sebanyak penyebut pada bilangan 

pertama yaitu 4, kemudian arsirlah kotak sebanyak pembilang dari bilangan pertama. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Persegi Panjang yang Sudah Dipartisi Secara Horizontal dan Diarsir 

Langkah 4 

Partisi/bagi persegi panjang tersebut secara vertikal sebanyak penyebut pada bilangan 

kedua, kemudian arsirlah kotak sebanyak pembilang dari bilangan kedua. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 Persegi Panjang yang Sudah Dipartisi Secara Vertikal dan Diarsir 

Langkah 5 

Hitunglah banyaknya kotak yang diarsir secara horizontal ditambah banyaknya kotak 

yang diarsir secara vertikal dibagi dengan banyaknya seluruh kotak. 

Dari gambar terlihat bahwa ada (8 kotak secara horizontal + 4 kotak secara vertikal) / 16 

kotak sehingga luas daerah yang diarsir sebesar  
  

  
 
 

 
 bagian. 

  

Contoh kedua, gambarkan 
 

 
 
 

 
 dengan media “model luas daerah”! 

Langkah 1 

Tentukan terlebih dahulu bilangan pertama dan bilangan kedua. 

Misal bilangan pertama 
 

 
 dan bilangan kedua 

 

 
 

Langkah 2 

Gambarlah persegi/persegi panjang  
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.9 Persegi Panjang 

Langkah 3 

Partisi persegi/persegi panjang secara horizontal sebanyak penyebut pada bilangan 

pertama yaitu 2, kemudian arsirlah kotak sebanyak pembilang dari bilangan pertama. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.10 Persegi Panjang yang Sudah Dipartisi Secara Horizontal dan Diarsir 
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Langkah 4 

Partisi/bagi persegi panjang tersebut secara vertikal sebanyak penyebut pada bilangan 

kedua yaitu 4, kemudian arsirlah kotak sebanyak pembilang dari bilangan kedua. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.11 Persegi Panjang yang Sudah Dipartisi Secara Vertikal dan Diarsir 

Langkah 5 

Hitunglah banyaknya kotak yang diarsir secara horizontal ditambah banyaknya kotak 

yang diarsir secara vertikal dibagi dengan banyaknya seluruh kotak. 

Dari gambar terlihat bahwa ada (4 kotak secara horizontal + 2 kotak secara vertikal) / 8 

kotak sehingga luas daerah yang diarsir sebesar 
 

 
 
 

 
 bagian. 

 

Contoh ketiga, menyelesaikan 
 

 
 
 

 
 dengan media “model luas daerah”! 

Langkah 1 

Tentukan terlebih dahulu bilangan pertama dan bilangan kedua. 

Misal bilangan pertama 
 

 
 dan bilangan kedua 

 

 
 

Langkah 2 

Gambarlah persegi/persegi panjang 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.12 Persegi Panjang 

Langkah 3 

Partisi persegi/persegi panjang secara horizontal sebanyak penyebut pada bilangan 

pertama yaitu 4, kemudian arsirlah kotak sebanyak pembilang dari bilangan pertama. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.13 Persegi Panjang yang Sudah Dipartisi Secara Horizontal dan Diarsir 

Langkah 4 

Partisi/bagi persegi panjang tersebut secara vertikal sebanyak penyebut pada bilangan 

kedua, kemudian arsirlah kotak secara vertikal sebanyak pembilang dari bilangan kedua. 

 

 

 
 

 

Gambar 1.14 Persegi Panjang yang Sudah Dipartisi Secara Vertikal dan Diarsir 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

416 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Langkah 5 

Hitunglah banyaknya kotak yang diarsir secara horizontal dikurangi banyaknya kotak 

yang diarsir secara vertikal dibagi dengan banyaknya seluruh kotak. 

Dari gambar terlihat bahwa ada (8 kotak secara horizontal - 4 kotak secara vertikal) / 16 

kotak sehingga luas daerah yang dikenai arsiran pertama dikurangi arsiran kedua 

sebesar  
 

  
 
 

 
 bagian. 

 

Contoh keempat, gambarkan 
 

 
 
 

 
 dengan media “model luas daerah”! 

Langkah 1 

Tentukan terlebih dahulu bilangan pertama dan bilangan kedua. 

Misal bilangan pertama 
 

 
 dan bilangan kedua 

 

 
 

Langkah 2 

Gambarlah persegi/persegi panjang 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.15 Persegi Panjang 

Langkah 3 

Partisi persegi/persegi panjang secara horizontal sebanyak penyebut pada bilangan 

pertama yaitu 2, kemudian arsirlah kotak sebanyak pembilang dari bilangan pertama. 

 

 

  

 

 
Gambar 1.16 Persegi Panjang yang Sudah Dipartisi Secara Horizontal dan Diarsir 

Langkah 4 

Partisi/bagi persegi panjang tersebut secara vertikal sebanyak penyebut pada bilangan 

kedua yaitu 4, kemudian arsirlah kotak sebanyak pembilang dari bilangan kedua. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.17 Persegi Panjang yang Sudah Dipartisi Secara Vertikal dan Diarsir 

Langkah 5 

Hitunglah banyaknya kotak yang diarsir secara horizontal dikurangi banyaknya kotak 

yang diarsir secara vertikal dibagi dengan banyaknya seluruh kotak. 

Dari gambar terlihat bahwa ada (4 kotak secara horizontal - 2 kotak secara vertikal) / 8 

kotak sehingga luas daerah yang dikenai arsiran pertama dikurangi arsiran kedua 

sebesar  
 

 
 
 

 
 bagian. 
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Berdasarkan hasil kajian terhadap penggunaan media “model luas daerah” 

didapatkan fakta bahwa dengan media tersebut siswa dapat menunjukkan hasil dari 

penjumlahan atau pengurangan pecahan tanpa menyamakan penyebutnya. Hal ini sesuai 

dengan hasil-hasil penelitian Jacobson, Alan sultan & Alice F. Artzt, Albert B. Bennet 

dkk, dan Gary L. Musser dkk yang menyatakan bahwa dengan media “model luas 

daerah” siswa bisa menunjukkan hasil dari perkalian pecahan campuran  tanpa 

menggunakan rumus. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Media “model luas daerah” dapat digunakan untuk menyelesaikan perkalian 

pecahan baik yang berpenyebut sama maupun berbeda tanpa harus menyamakan 

penyebutnya. 

2) Media “model luas daerah” dapat digunakan untuk menyelesaikan penjumlahan dan 

pengurangan pecahan baik yang berpenyebut sama maupun berbeda tanpa harus 

menyamakan penyebutnya. 

3) Media “model luas daerah” merupakan media yang sangat praktis, ekonomis, dan 

tidak membutuhkan waktu lama dalam menyiapkan media tersebut. 

4) Untuk menerapkan penggunaan media “model luas daerah” hanya membutuhkan 

pensil dan kertas saja.  

5) Dengan menggunakan media “model luas daerah” maka siswa membutuhkan waktu 

yang lebih banyak dalam proses mendapatkan hasilnya sebab siswa harus 

menggambarkan prosesnya terlebih dahulu. 

6) Saran untuk peneliti selanjutnya, media “model luas daerah” juga dapat digunakan 

untuk menyelesaikan pembagian pecahan. 
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 Abstrak 

Artikel ini mengkaji tentang gaya belajar siswa yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Dari beberapa hasil penelitian yang dikaji menyatakan bahwa 

gaya belajar kurang berpengaruh dalam pencapian hasil belajar siswa di sekolah  

tetapi dari penelitian juga dijelaskan bahwa gaya belajar sangat perlu dikaji secara 

mendalam oleh guru karena dapat dijadikan acuan dalam proses belajar mengajar di 

sekolah. Tujuannya gaya belajar perlu dikaji secara mendalam yaitu agar 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa di sekolah, serta dapat digunakan dalam pemilihan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Guru sangat berperan penting 

dalam proses pembelajaran disekolah, jadi sangat diperlukannya guru yang 

berkualitas untuk memperbaiki kualitas pembelajaran sekarang ini. Peran menjadi 

seorang guru harus dikembangkan agar dapat menjadi guru yang professional atau 

berkualitas. 

Kata kunci: kualitas pembelajaran, gaya belajar, peningkatan kualitas pembelajaran 
 

Konsep peningkatan kualitas pembelajaran yaitu salah satu unsur dari paradigma 

baru pengelolaan pendidikan di Indonesia. Paradigma tersebut mengandung atribut 

pokok yaitu relevan dengan kebutuhan masyarakat yaitu suasana akademik yang 

kondusif agar berjalan secara efektif dan produktif. Hal tersebut mempunyai kedudukan 

dan fungsi yang sangat strategis untuk merancang dan mengembangkan usaha 

penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kualitas untuk masa yang akan datang 

seperti mengembangkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. 

Pembelajaran agar berkualitas yaitu pembelajaran yang berinteraksi kepada 

peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada lingkungan 

tertentu yang saling bertukar informasi, guna memperoleh pengetahuan, penguasaan 

materi, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran juga 

harus menentukan tumbuh kembangnya peserta didik dalam pemdalami materi 

pelajaran. Tujuan dari pembelajaran juga harus menjadikan siswa mengerti tentang 

pengetahun dan pengetahuan tersebut dapat dijadikan acuan untuk menata hidup dimasa 

yang akan datang. Peningkatan kualitas pembelajaran sangat dibutuhkan dalam 

pengajaran. Pembelajaran yang berkualitas juga dibutuhkan guru yang berkualitas juga 

guna mencapai tujuan pembelajaran yang meningkat. 

 Perlu diketahui bahwa agar kualitas pembelajaran meningkat salah satunya yaitu 

perlu diketahuinya gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Gaya belajar ini sangat 

bermacam-macam yaitu gaya belajar dengan  cara mendengarkan, ada yang belajar 

dengan membaca, serta belajar dengan cara menemukan. Cara belajar peserta didik 

tersebut dikenal dengan gaya belajar (Learning Style) yang dipengaruhi pengalaman,  

jenis kelamin dan etnis. Cara belajar siswa satu dengan siswa yang lain tidak sama 

tergantung dari diri mereka pribadi termasuk gaya belajar yang manakah yang cocok 

untuk mereka. Di sekolah guru harus memperhatikan siswa gaya belajar yang seperti 

apakah yang dominan saat pengajaran di kelas, karena gaya belajar sangat diperlukan 

mailto:nurcholifahtety@yahoo.com
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bagi guru untuk menunjang proses belajar mengajar agar hasil belajar siswa meningkat, 

sedangkan dirumah digunakan oleh orangtua untuk pengajaran bagi anaknya yang 

sesuai dengan karakteristik gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing anak. 

Gaya belajar bisa dipastikan sebagai satu bentuk dari karakteristik anak yang 

secara teoritis akan mempengaruhi pemerolehan hasil belajar siswa, hal ini sesuai 

dengan pernyataan dari (De Porter & Hermacki, 2001) “menyatakan bahwa gaya belajar 

menentukan cara-cara belajar yang termudah dan media pembelajaran yang tepat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan”. Oleh sebab itu diperlukannya 

pengetahuan gaya belajar dari masing-masing anak. 

Setiap siswa memiliki gaya belajar masing-masing akan tetapi siswa kurang 

mengetahui gaya belajar yang seperti apakah yang sesuai dengan karakteristiknya dan 

hal ini akan berakibat sangat buruk untuk hasil belajar mereka. Dapat mengenali gaya 

belajarnya sendiri belum tentu menjadikan diri kita menjadi lebih pintar tetapi dengan 

kita mengenali gaya belajar kita sendiri maka kita akan dapat membuat suatu proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Sehingga siswa dapat mengetahui manfaat 

kemampuan belajar secara optimal. 

Mengetahui gaya belajar dari masing-masing siswa sangat penting dilakukan 

karena jika kita mengetahui gaya belajar apa yang cocok untuk siswa  maka dalam 

proses pengajaran di kelas akan lebih mudah dan sesuai dengan karakteristik siswa 

masing-masing. Orang tua jika menggetahui gaya belajarnya seperti apakah maka 

mereka dapat mengelola pembelajaran pada kondisi apa, dimana, kapan, dan bagaimana 

dapat memaksimalkan pembelajaran, dengan suatu metode yang spesifik. Mengetahui 

gaya belajar ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. pada kenyataannnya sekarang ini banyak sekali guru yang tidak 

mengetahui gaya belajar siswanya sehingga akan dapat mengakibatkan proses 

pembelajaran menjadi sulit dan hasil belajar siswa menurun yang akan mengakibatkan 

kualitas pembelajaran menjadi tidak baik. 

Metode yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

sangat menentukan proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa yaitu proses 

pembelajaran berlangsung secara nyaman, peningkatan hasil belajar siswa baik, dan 

menimbulkan dampak belajar yang optimal bagi siswa. Penting sekali guru mempunyai 

kualitas yang tinggi agar dapat menciptakan pembelajaran yang menarik, menantang, 

menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas kependidikan.Oleh 

sebab itu diperlukannya guru yang berkualitas agar tujuan pembelajaran tercapai sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan agar kualitas pemeblajaran dapat 

meningkat. Disamping menciptakan suatu proses pembelajaran yang menarik guru juga 

harus mengetahui gaya belajar yang ada pada siswa guna menciptakan pembelajaran 

yang efektif dan efisien. Pada kenyataannya sekarang ini guru mengajar hanya sekedar 

mengajar saja hanya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai PNS saja. Kualitas tidak 

terlalu disinggung sekarang ini maka hal ini sangat membahayakan bagi bangsa 

Indonesia sekarang ini, maka perlu adanya penerimaan PNS yang lebih ketat lagi agar 

kualitas pembelajaran dapat meningkat sesuai dengan target yang diinginkan oleh 

pemerintah dan orang tua.   

PEMBAHASAN 

Kualitas Pembelajaran  

Pada hakikatnya pembelajaran yaitu proses atau cara yang dilakukan oleh guru 

yang ditujukan kepada peserta didik guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

berkualitas. Dalam proses pembelajaran siswa diharapkan dapat saling membantu,  
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saling mendiskusikan dan berargumentasi, untuk mengasah pengetahuan yang mereka  

kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. Maka dari 

itu guru yang berkualitas sangat diperlukan dalam proses pembelajaran agar menjadikan 

pembelajaran yang berkualitas.  

Menurut Suprijono (2013:13) “pembelajaran berdasarkan makna klasikal berarti 

proses, cara, perbuatan mempelajari atau sebagai upaya guru mengorganisir lingkungan 

terjadinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik”. Sedangkan menurut Isjoni 

(2012:11) “pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk 

siswa, pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta 

didik melakukan kegaitan belajar”.  

Menurut Slavin (2005:4) mengatakan, bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana para 

siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama 

lainnya dalam mempelajari materi pelajaran”.  “Metode pembelajaran merupakan 

strategi untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, da keterampilan secara 

penuh dalam suasana belajar yang terbuka dan demokratis” (Isjoni, 2012:23). Merujuk 

pada hal ini perkembangan metode pembelajaran terus mengalami perubahan dari 

metode/model pembelajaran yang tradisional menuju metode/model pembelajaran yang 

lebih modern.  

Pembelajaran harus memberikan dorongan kepada siswa untuk melakukan 

berbagai kegiatan misalnya mengamati, mengklasifikasikan, menggunakan alat, 

mengkomunikasikan, dan mengumpulkan berbagai bahan pembelajaran. Oleh karena itu 

pemilihan berbagai metode pembelajaran oleh guru sangat penting dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran dan menjadikan kualitas pembelajaran lebih baik. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka pembelajaran adalah upaya untuk 

menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat dan 

kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi interaksi yang optimal antara guru siswa 

pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan pembelajaran yang berkualitas. 

Adapun komponen-komponen yang membentuk pembelajaran adalah (1) siswa 

yakni seseorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi pelajaran 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, (2) Guru yakni seseorang yang bertindak 

sebagai pengelola pembelajaran, katalisator, dan peranan lain yang memugkinkan 

berlangsungnya pembelajaran yang efektif, (3) tujuan yakni pernyataan tentang 

perubahan perilaku yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti pembelajaran, 

perubahan kognitif, psikomotorik, dan afektif, (4) isi pelajaran yakni segala informasi 

berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan, (5) metode 

yakni cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapat 

informasi dari orang lain, dimana informasi tersebut dibutuhkan mereka untuk mencapai 

tujuan, (6) media yakni bahan pembelajaran dengan atau tanpa peralatan yang 

digunakan untuk menyajikan informasi kepad para siswa agar mereka dapat mencapai 

tujuan, dan (7) evaluasi yakni cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses 

dan hasilnya”. (Moedjiono & Dimyati, 1991:2). 

Menurut (Moedjiono & Dimyati , 1994:16) “secara teoritis tujuan pembelajaran 

dibagi atas tiga kategori, yaitu: (1) tujuan pembelajaran ranah kognitif, (2) tujuan 

pembelajaran ranah afektif, (3) tujuan pembelajaran ranah psikomotorik”. 

 “Tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan 

instruksional, lazim dinamakan instructional effects, yang biasa membentuk 
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pengetahuan dan keterampilan. Sementara, tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai 

tujuan belajar instruksional lazim disebut nurturant effects. Bentuknya berupa, 

kemampuan berfikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima orang 

lain, dan sebagainya. Tujuan ini merupakan konsekuensi logis dari peserta didik 

“menghidupi” (live in) suatu sistem lingkungan belajar tertentu” (Suprijono 2013:5). 

Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan baik itu sumber daya manusia, sumber 

daya material, mutu pembelajaran, kualitas lulusan dan sebagainya. Dari berbagai 

pengertian yang ada, pengertian kualitas pembelajaran yaitu sebagai kemampuan 

lembaga pendidikan untuk menghasilkan proses, hasil, dan dampak belajar yang 

optimal.  

Dari sisi guru, kualitas dapat dilihat dari seberapa optimal guru mampu 

memfasilitasi proses belajar siswa. Bahwa setiap guru atau tenaga pengajar memiliki 

tanggung jawab terhadap tingkat keberhasilan siswa belajar dan keberhasilan guru 

mengajar. Belajar hanya dapat terjadi apabila siswa telah memiliki motivasi untuk 

belajar. Guru harus  memperkenalkan manfaat belajar sebagai sebuah nilai kehidupan 

yang terpuji, sehingga siswa harus belajar secara maksimal yang nantinya akan 

digunakan untuk kehidupannya sendiri dimasa yang akan datang. Walaupun proses 

yang dilakukan oleh guru tidak mudah tetapi guru harus tetap berusaha menanamkan 

sikap positif dalam belajar, karena ini merupakan bagian yang sangat penting didalam 

proses belajar untuk mampu belajar dengan baik.. 

Sementara itu dari sudut kurikulum dan bahan belajar kualitas dapat dilihat dari 

seberapa relevankah kurikulum dan bahan belajar mampu menyediakan beberapa 

fasilitas belajar yang beranekaragaman dengan berbagai penerapan atau cara yang 

berbeda-beda. Dari aspek iklim pembelajaran, kualitas dapat dilihat dari seberapa besar 

suasana belajar mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran yang menarik, 

menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas 

kependidikan dan untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas.  

Dari sisi media belajar kualitas dapat dilihat dari seberapa efektif media belajar 

digunakan oleh guru untuk meningkatkan semangat dalam belajar, meningkatkan 

aktivitas siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dari sudut fasilitas belajar 

kualitas dapat dilihat dari seberapa kontributif (memberi sumbangan) fasilitas fisik 

terhadap terciptanya situasi belajar yang aman dan nyaman. Sedangkan dari aspek 

materi, kualitas dapat dilihat dari kesesuainnya dengan tujuan dan kompetensi yang 

harus dikuasi siswa.  

Oleh karena itu kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai 

intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis guru, kurikulum dan bahan ajar, media, 

fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang 

optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. 

Gaya Belajar 

 Pada hakikatnya gaya belajar sangat menentukan untuk perkembangan kualitas 

peningkatan pembelajaran. Jika guru mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh siswa 

maka dapat menciptakan hasil belajar siswa meningkat. Untuk menetahui gaya belajar 

yang dimiliki oleh siswa juga harus adanya guru yang berkualitas juga untuk 

mendukung tujuan pembelajaran agar berjalan sesuai dengan harapan. 

Pada dasarnya gaya belajar merupakan cara untuk mencari bentuk belajar yang 

sesuai dengan dirinya sendiri agar belajar menjadi hal yang mudah dan menyenangkan. 

Jika guru mengetahui gaya belajar siswa, maka guru dapat mengelola pembelajaran di 

kelas dengan mudah dengan menggunakan  suatu metode yang spesifik. Siswa kadang-
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kadang tidak mengetahui gaya belajar seperti apakah yang cocok digunakan dalam 

pembelajaran, oleh sebab itu siswa perlu mengetahui gaya belajar seperti apakah yang 

paling sesuai untuk dirinya sendiri. Gaya belajar muncul dari faktor ilmiah (bawaan dari 

lahir) dan faktor lingkungan.  

Mengenali gaya belajar masing-masing siswa perlu dilakukan agar bermanfaat 

bagi kemampuannya dalam belajar belajar secara maksimal, sehingga hasil belajar dapat 

optimal. Gaya belajar merupakan cara khas siswa dalam belajar (Winkel, 1991; Anam, 

2003). Gaya belajar mengandung beberapa komponen antara lain gaya kognitif dan tipe 

belajar (Riding dan Rayner, 1988, Winkel, 1991). Riding dan Rayner (1998), gaya 

belajar (learning style) merupakan “an individual‟s repertoire of learning strategies 

(the ways in which learning tasks are habitually responded to) combined with cognitive 

style (the way information is organized and represented).  

“Gaya belajar merupakan cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang 

siswa dalam menangkap stimulus atau informasi, cara meningat atau berfikir dan 

memecahkan soal” (Nasution, 2003:39). Menurut DePorter & Hernacki (1999:110) 

menyatakan bahwa “gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja 

dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi”.   

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya belajar 

adalah suatu proses tingkah laku siswa dalam belajar dengan cara mereka tersendiri 

sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.  

Macam-macam gaya belajar menurut DePorter & Hernacki (1999:113) ada 3 

yaitu visual (belajar dengan cara melihat), audiotorial (belajar dengan cara mendengar), 

dan kinestetik (belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyuruh). Ciri-ciri siswa 

yang mempunyai gaya belajar visual ada 18 yaitu (1) rapi dan teratur; (2) berbicara 

dengan cepat; (3) perencana dan pengatur jangka panjang yang baik; (4) teliti terhadap 

detail; (5) mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun presensi; (6) 

pengeja yang baik  dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam fikiran mereka; 

(7) mengingat apa yang dilihat, dari pada yang didengar; (8) mengingat dengan asosiasi 

visual; (9) biasanya tidak terganggu oleh keributan; (10) mempunyai masalah untuk 

mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan sering sekali minta bantuan orang 

untuk mengulanginya; (11) pembaca cepat dan tekun; (12) lebih suka membaca dari 

pada dibacakan; (13) membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan 

bersikap waspada sebelum secara mental merasa pasti tentang suatu masalah atau 

proyek; (14) mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam rapat; (15) 

lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain; (16) sering menjawab pertanyaan 

dengan jawaban singkat ya atau tidak; (17) lebih suka melakukan demonstrasi daripada 

berpidato; (18) terakhir yaitu suka seni dari pada musik. 

Ciri-ciri siswa mempunyai gaya belajar audiotorial ada 14 yaitu (1) berbicara 

kepada diri sendiri saat bekerja; (2) mudah terganggu oleh keributan; (3) menggerakkan 

bibir mereka dengan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca; (4) senang 

membaca dengan keras dan mendengarkan; (5) mengulangi kembali dan menirukan 

nada, birama, dan warna suara; (6) sulit untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita; (7) 

berbicara dalam irama terpola; (8) pembicara yang fasih; (9) suka musik dari pada seni; 

(10) belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan dari pada yang 

dilihat; (11) suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar; 

(12) punya masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualitas, seperti 

memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain; (13) pandai mengeja dengan 

keras dari pada menuliskannya; (14) suka gurauan lisan dari pada membaca komik. 
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Ciri-ciri siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik ada 11 yaitu (1) 

berbicara perlahan-lahan; (2) menanggapi perhatian fisik; (3) memegang orang untuk 

mendapatkan perhatia; (4) ketika berbicara dengan orang berdiri dengan dekat; (5) 

berorientasi pada fisik dan banyak bergerak; (6) punya perkembangan awal otot-otot 

yang besar; (7) belajar memulai memanipulasi dan praktik; (8) menghafal dengan cara 

berjalan dan melihat; (9) Sering menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca; 

(10) selalu menggunakan isyarat tubuh; (11) tidak bisa duduk diam untuk waktu lama. 

Fungsi gaya belajar ada 2 yaitu pertama, gaya belajar menentukan metode dan 

prosedur mengajar yaitu metode ceramah lebih disukai oleh siswa dengan gaya 

auditorial, sedangkan metode demonstrasinya lebih disukai oleh siswa dengan gaya 

belajar visual. Sebaiknya guru menggunakan prosedur yang bervariasi, agar siswa 

merasakan diperhatikan, dibantu dalam upaya mencari, menemukan menyerap, 

mengolah dan mengatur informasi (Sastrawijaya, 1988). Kedua, gaya belajar 

menentukan cara belajar yaitu belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa, 

mereka mencari cara-cara yang termudah untuk belajarnya. Umpamanya ada siswa yang 

lebih menyukai cara belajar audio dan menyukai cara belajar melihat. Ada yang lebih 

suka belajar dengan cara sendirian, ada yang sedang berkolaborasi atau diskusi bersama, 

ada yang belajarnya lebih menyukai menganalisa infomasi, ada juga yang 

kesenangannya dengan belajar membuat abstraksi dan isi-isi bahan pembelajaran. 

Dengan kata lain siswa yang memiliki tipe belajar visual, maka akan memiliki cara 

belajar yang berbeda dengan siswa lainnya yang bertipe belajar audiotorial, maupun tipe 

kinestetik dan begitupun sebalikya (DePorter & Herarcki, 2000). 

Gaya belajar dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  gaya  belajar  dapat 

digunakan  seseorang dalam  memperoleh  pengetahuan,  menyerap  informasi,  cara  

mengingat,  berpikir  dan memecahkan masalah secara berbeda-beda yang berkaitan 

dengan pribadi masing-masing sesuai  dengan  lingkungan  belajarnya  berdasarkan  tiga  

tipe  gaya  belajar,  yaitu  visual, auditorial dan kinestetik. 

Gaya Belajar untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

 Pada hakikatnya gaya belajar sangat berpengaruh untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran yaitu dari segi guru harus mengetahui terlebih dahulu siswa tersebut 

mempunyai gaya belajar seperti apakah yang sesuai dengan karakteristik siswa. 

Pemilihan guru yang professional sangat perlu dilakukan agar menunjang ketercapaian 

untuk membentuk pembelajaran yang berkualitas. Salah satu cara untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran yaitu dengan mengetahui gaya belajar yang ada pada siswa 

dengan mengetahui gaya belajar siswa maka proses pembelajaran di kelas akan berjalan 

dengan efektif dan efisien.  

Penelitian terdahulu menurut (Pujiningsih & Prastiti,2009) menyatakan bahwa  

gaya belajar dibedakan menjadi 4 yaitu accommodator (gaya belajar seseorang yang 

lebih menyukai pengalaman dan aktif bereksperimen), diverger (gaya belajar seseorang 

yang lebih menyukai pengalaman dan mengamati), assimilator (gaya belajar seseorang 

yang lebih menyukai belajar dengan berfikir, melihat atau mendengar), dan converger 

(gaya belajar seseorang yang lebih menyukai sesuatu yang abstrak dan aktif 

bereksperimen dan memperoleh informasi dengan cara memikirkan dan kemudian 

melakukannya). Dari penelitian (Pujiningsih & Prastiti,2009) menunjukkan bahwa gaya 

belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar pada penelitian tersebut, karena 

kecenderungan kepuasaan sebagian besar peserta didik diukur dari kelulusan pada mata 

kuliah dari pada pemahaman terhadap isi mata kuliah. Sehingga mereka tidak 

memperdulikan kecenderungan gaya belajarnya. Hal ini berakibat setelah selesai 
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ditempuhnya suatu mata kuliah, mahasiswa akan cenderung lupa. Maka dari itu perlu 

pengetahuan tentang gaya belajar agar ilmu yang didapat tidak mudah lupa.  

Sari (2014), menyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh sari gaya belajar 

ada 3 yaitu visual (belajar dengan cara melihat), audiotori (belajar dengan cara 

mendengar) dan kinestetik yaitu belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyuruh). 

Penelitian yang silakukan oleh (sari, 2014) ini gaya belajar siswa tidak mempengaruhi 

prestasi belajar Matematika siswa. Hal  ini  berarti hipotesis  ditolak.  Kategorisasi  

prestasi  belajar  siswa  termasuk  rendah. Kategorisasi  gaya  belajar  yang  tinggi  pada  

siswa  SMA  Negeri  5  Yogyakarta adalah auditori dan kinestetik. Gaya belajar tidak 

mempengaruhi prestasi belajar siswa akan tetapi gaya belajar masing-masing siswa 

perlu diketahui oleh guru agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif 

dan efisien.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Mufida, 2010) menyatakan bahwa tidak  

terdapat  interaksi  antara  gaya  belajar  dan penggunaan model pembelajaran  terhadap  

prestasi  belajar  siswa  dengan  hasil analisis Fab = 0,0216 < 3,00 = Ftab, yaitu siswa 

yang diberi pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT mempunyai 

prestasi belajar yang lebih baik  daripada  siswa  yang  diberi  model  pembelajaran  

konvensional  baik  secara umum  maupun  kalau  ditinjau  dari  masing-masing  gaya  

belajar matematika (visual, auditorial maupun kinestetik). Jadi gaya belajar siswa  yang 

berbeda-beda tidak memberikan prestasi belajar matematika yang berbeda-beda pula. 

Hal ini dapat dismpulkan bahwa gaya belajar mempengaruhi hasil belajar siswa yang 

berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dari maisng-masing siswa. Hal ini bahwa 

mengetahui gaya belajar siswa sangat penting sekali untuk suatu proses peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

Hartati (2014), menyatakan bahwa dalam penelitiannya hasil belajar  

matematika  pada  siswa  yang  memiliki  gaya belajar  yang  berbeda  menunjukkan  

adanya  perbedaan  hasil  belajar  matematika  antara kelompok  siswa  yang  memiliki  

gaya  belajar  visual  (B1)  dengan  kelompok  siswa  yang memiliki  gaya  belajar  

auditorial  (B2)  dan  kelompok  siswa  yang  memiliki  gaya  belajar kinestetik (B3). 

Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan nilai rata-rata skor hasil belajar matematika  

yang  diperoleh  setiap  kelompok  tersebut.  Setiap siswa memiliki gaya belajar  yang 

berbeda. Untuk itu dalam menyampaikan materi pelajaran dalam hal ini matematika di 

perlukan kreatifitas seorang guru agar dapat menciptakan sebuah pengajaran yang 

menyenangkan bagi seluruh siswanya, serta pengetahuan guru dalam mengetahui gaya 

belajar anak didiknya. Pada  penelitian  ini juga ditemukan tidak terdapat interaksi  

antara  gaya  belajar  dan  sikap  siswa pada pelajaran matematika terhadap hasil belajar 

matematika. Hal ini terlihat dari hasil ANAVA, yaitu harga F-hitung interaksi adalah 

adalah 1,621 sementara nilai probabilitas sig.  untuk  interaksi  (gaya  belajar  dan  sikap  

siswa  pada  pelajaran  matematika  terhadap hasil  belajar  matematika)  sebesar  0,140  

(sig >0,05).  Berdasarkan  penjelasan  di  atas, maka kesimpulan yang diperoleh melalui 

analisis  statistik secara empirik terbukti bahwa tidak  terdapat  interaksi  antara  gaya  

belajar  dan  sikap  siswa  pada  pelajaran  matematika terhadap  hasil  belajar  

matematika.  Hal  ini  disebabkan  oleh  banyak  faktor,  salah  satu diantaranya adalah 

faktor pengisian instrumen yang kurang sungguh-sungguh. 

Gaya pembelajaran mempunyai kesan yang besar terhadap hasil belajar. Ini 

dapat dilihat pada kajian Hidayana, (2009) menyatakan bahwa hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh variabel gaya belajar yang terdiri dari gaya belajar visual, auditori, dan 

kinestetik. Sedangkan yang lainnya bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 
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diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini diharapkan siswa sebaiknya dapat 

mengenali gaya belajar yang dimilikinya dengan mengenali konsep diri terkait dengan 

kesulitan belajar yang dialami, misalnya saja apakah ia termasuk tipikal yang individu 

atau dapat bersosialisasi dalam memenuhi kebutuhan belajarnya dan lain sebagainya. 

Karena dengan mengenali gaya belajar sendiri siswa mampu menentukan bagaimana 

atau seperti apa cara belajar yang optimal bagi dirinya. Guru juga harus memperhatikan 

gaya belajar siswa yang berbeda-beda pada saat proses belajar mengajar. Karena hal 

tersebut dapat membantu serta memudahkan guru dalam menentukan metode 

pengajaran yang tepat serta penyampaian materi yang dapat diterima oleh siswa. 

Sehingga siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda juga dapat dengan mudah 

menerima dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini bahwa 

gaya belajar penting diketahui untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Rosidah (2014), menyatakan bahwa dalam penelitiannya gaya belajar dibedakan 

menjadi 4 yaitu accommodator, diverger, assimilator, dan converger. Gaya belajar 

dalam penelitian ini bervariasi antara siswa satu dengan siswa lain berbeda, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada satupun gaya belajar yang paling efektif, melainkan setiap 

kecenderungan gaya belajar memiliki keefektifan masing-masing dan merupakan 

sebuah keunikan tersendiri bagi individu dan satu sama lain untuk menentukan gaya 

belajar yang paling efektif. Oleh karena itu setiap individu tidak ada tuntutan untuk 

memiliki gaya belajar yang sama. Tetapi siswa diharapkan belajar sesuai dengan 

karakteristik gaya belajar yang dimiliki dan guru perlu juga mengetahui untuk proses 

pembelajaran di kelas. 

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar 

ada yang berpengaruh dalam perolehan hasil belajar yang baik dan ada juga gaya belajar 

yang kurang berpengaruh dalam pencapian hasil belajar siswa di sekolah, tetapi gaya 

belajar perlu dikaji secara mendalam oleh guru karena dapat dijadikan acuan dalam 

proses belajar mengajar di sekolah guna untuk membentuk pembelajaran yang 

berkualitas.  

PENUTUP 

 Gaya belajar merupakan cara belajar siswa sesuai dengan karakteristik siswa 

masing-masing. Dari berbagai penelitian terdahulu di atas gaya belajar yang sering 

digunakan untuk penelitian yaitu gaya belajar visual (belajar dengan cara melihat), 

audiotorial (belajar dengan cara mendengar), dan kinestetik (belajar dengan cara 

bergerak, bekerja dan menyuruh). Gaya belajar ini umumnya berpengaruh dalam proses 

pembelajaran tetapi ada juga yang tidak berpengaruh positif pada hasil belajar siswa 

atau prestasi belajar siswa, tetapi gaya belajar ini sangat berguna bagi guru untuk proses 

pembelajaran di kelas yaitu untuk mengenal karakter gaya belajar siswa dan dapat 

digunakan sebagai pemilihan media yang tepat untuk siswa. 

 Guru sangat berperan bagi kelangsungan proses belajar mengajar guna 

pencapiaan tujuan pembelajaran yang berkualitas. Salah satu tujuan pembentukan gaya 

belajar yang berkualitas  yaitu guru harus mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh 

siswa maka dalam pengajaran akan lebih mudah. Peranan guru dalam pengajaran sangat 

penting yaitu sebagai demonstrator, sebagai pengelola kelas, sebagai mediator dan 

fasilitator, sebagai evaluator, sebagai pengadministrasian, peran guru secara pribadi, dan 

peran guru secara psikolog. 

 Kualitas pembelajaran disekolah harus dibenahi agar pembelajaran disekolah 

dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pembelajaran yaitu proses, cara, 

pengajaran guru yang dilakuakn secara bersama-sama dengan siswa baik di sekolah 
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maupun di lingkungan masyarakat guna memperoleh pengetahuan. Kualitas 

pembelajaran yang harus dibenahi pertama kali yaitu dari segi guru, sarana dan 

prasarana, dan manajemen pengelolaan sekolah. Kualitas pembelajaran sangat perlu 

dilakukan pembenahan agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan 

kualitas pembelajaran dapat meningkat sesuai dengan harapan. 
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Abstrak 

Dalam proses pendidikan tedapat beberapa unsur yang mempengaruhi guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu pendidik, peserta didik, interaksi, tujuan, 

materi, alat dan model serta lingkungan. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran yaitu adanya interaksi dua arah antara guru dengan 

peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan. metode peer tutoring 

adalah bagian dari metode pembelajaran koeperatif dimana dalam pembelajran itu 

guru berperan membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok dimana pada 

disetiap kelompok terdapat  peserta didik yang memiliki pehamanan dan mampu 

menjelaskan materi pembelajaran kepada peserta didik yang ada dikelompoknya. 

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. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kelas yang menggunakan metode pembelajaran tutor teman sebaya mempunyai nilai 

hasil belajar yang lebih baik daripada kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

Kata kunci: Metode Peer Tutoring, Peningkatan kualitas proses, Peningkatan hasil  

 

Sebagai institusi pendidikan sekolah bertujuan untuk menjadikan anak didik siap 

menghadapi masa depan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini berarti 

pembelajaran dengan menggunakan metode tutor sebaya berpengaruh terhadp hasil 

belajar siswa dengan seluruh aspek pendukung yang dapat mempengaruhi seperti sarana 

dan prasarana lingkungan di sekitar sekolah dan faktorlainya. Dalam proses pendidikan 

terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi guna meningkatkan kualitas pembelajaran 

yaitu pendidik, peserta didik, interaksi, tujuan, materi, alat dan model serta lingkungan. 

Guru yang memegang peranan penting dalam proses kegiatan pembelajaran 

mengharapkan setiap peserta didik dapat aktif dan komunikatif dalam berinterkasi setiap 

proses pembelajaran berlangsung. Namun, pada kenyataanya banyak peserta didik yang 

masih merasa engan dalam mengeluarkan pendapat ketika kegiatan belajar berlangsung, 

banyak faktor yang menyebabkan peserta didik menjadi tidak turut serta berperan aktif 

dalam pembelajaran salah satunya adalah metode yang digunakan guru dalam mengajar 

yang dirasa itu-itu saja sehingga peserta didik menjadi jenuh dan tidak antusias dalam 

kegiatan belajar. Oleh karena itu guru dituntut untuk melakukan inovasi dalam 

menggunakan metode pembelajaran. Proses pembelajaran hendaknya sesuai dengan 

asas pendekatan cara belajar peserta didik yang dituntut untuk aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran yaitu 

adanya interaksi dua arah antara guru dengan peserta didik sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku, pada 

kurikulum yang berlaku pada saat ini guru dituntut untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang melibatkan peran aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Peserta didik tidak hanya berperan aktif tetapi juga harus memiliki kreatifitas.  

mailto:ozzakru@gmail.com
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Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 

menyatakan guru memiliki peran dalam merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran. Tugas guru tersebut berkaitan dengan kreatifitas guru  dalam mengelola 

pembelajaran di kelas, kreatifitas guru dapat diwujudkan dengan melakukan inovasi 

dalam menggunakan metode pembelajaran. Peer Tutoring  sebagai salah satu inovasi 

metode yang dapat dilakukan guru dalam menciptakan proses pembelajran yang dapat 

meningkatkan peran serta peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Metode peer tutoring, merupakan metode dimana peserta didik yang memiliki 

kemampuan atau pengetahuan lebih dapat menjadi tutor untuk temannya sendiri 

dibawah arahan guru, sehingga peserta didik memiliki kebebasan untuk 

mengemukankan pendapat tanpa rasa sungkan dan terjadi interaksi sehingga peserta 

didik menjadi turut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Metode peer tutoring adalah 

bagian dari pembelajaran dalam model ini siswa yang kurang mampu dibantu belajar 

oleh teman sendiri yang lebih mampu dalam suatu kelompok, bentuknya adalah satu 

tutor membimbing satu teman, atau satu tutor membimbing beberapa teman dalam 

kelompok.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalahnya 

adalah apakah metode peer tutoring? Bagaimana peran metode peer tutoring terhadap 

proses pembelajaran, serta  bagaimana peran metode peer tutoring dalam meningkatkan 

kualitas hasil pembelajaran? 

PEMBAHASAN 

Metode Peer Tutoring 

Sejarah peer tutoring dalam dunia pendidikan, penggunaan metode ini tercatat 

pertama kali pada sebuah proyek pembelajaran yang diselenggarakan sistematis di dunia 

barat setelah tahun 1700-an, berdasarkan tingginya biaya pendidikan di akhir abad 18 

dan awal abad 19, peer tutoring  menjadi cara yang efektif yang dapat diberikan kepada 

orang lain yang memiliki keterbatasan biaya. Peer tutoring pertama kali dilakukan oleh 

Andrew Bell yang berasal dari Egmore, Inggris yang berprofesi sebagai pengawas 

militer pria asylum. Bell mengambil kendali di lembaga asylum dan menjadikan tempat 

tersebut sebagai sekolah untuk anak-anak yang terbunuh pada masa perang, Bell 

menjadikan asylum sebagai sekolah resmi. Selama tahun 1791 dan 1792 Bell 

melakukan pengelompokkan berdasarkan hasil pencapaian mereka, jika seorang peserta 

didik mencapai hasil yang baik akan dipromosikan ke kelas yang lebih baik, jika tidak 

mencapai hasil yang baik maka bisa diturunkan keyang kelebih rendah. Bell mengatur 

setiap kelas dengan merancang sebagian dari peserta didik akan menjadi tutor dan 

sebagian lainnya akan menerima instruksi dari tutor, namun tetap ada guru dan asisten 

pengajar yang memantau peserta didik dalam melaksanakan pengajaran.  

Metode peer tutoring adalah bagian dari pembelajaran yang melibatkan peserta 

didik secara aktif. Dalam metode ini peserta didik yang kurang mampu dibantu belajar 

oleh teman sendiri yang lebih mampu dalam suatu kelompok, bentuknya adalah satu 

tutor membimbing satu teman, atau satu tutor membimbing beberapa teman dalam 

kelompok. Menurut Susilowati (2009:3), peer tutoring adalah seorang peserta didik 

yang membantu pesrta didik lainnya dalam proses pembelajaran dengan tingkatan kelas 

yang sama. Young (2011:1) menyebutkan: “tutoring is an effective practice and peer 

tutoring is one of the most successful forms of tutoring, due to the personal connections 

that are made.” Tutorial adalah sebuah latihan yang efektif dan peer tutoring adalah 

salah satu bentuk dari tutorial yang paling sukses, dengan hubungan personal yang 

tercipta. Sedangkan menurut Safitri (2014:100) “ peer tutoring adalah salah satu model 
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pembelajaran kooperatif dimana siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang masing-

masing kelompok minimal terdapat satu orang siswa yang pandai yang bisa berperan 

menjadi tutor”. Sama halnya menurut Bruffee (1995) menjelaskan bahwa “peer 

tutoring merupakan salah satu metode yang mendorong aktivitas yang berpusat pada 

peserta didik, termasuk pembelajaran mandiri maupun diskusi kelompok informal untuk 

memastikan bahwa mereka sesuai, efektif dan efisien”. 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan metode peer tutoring 

adalah bagian dari metode pembelajaran koeperatif dimana dalam pembelajran itu guru 

berperan membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok dimana pada disetiap 

kelompok terdapat  peserta didik yang memiliki pehamanan dan mampu menjelaskan 

materi pembelajaran kepada peserta didik yang ada dikelompoknya. Peer tutoring 

sebagai metode pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihan. Menurut Aria Djalil 

(2011:53) kelebihan dari peer tutoring, antara lain: (1) Memupuk rasa kerja sama dan 

saling membantu, (2) Meningkatkan kemampuan baik bagi tutor maupun peserta didik 

yang ditutori, (3) Membentuk rasa bangga pada diri anak atau orang yang menjadi tutor, 

(4) Menjadi teladan bagi peserta didik yang lainnya, (5) Bagi peserta didik yang ditutori 

akan lebih mudah karena tutor akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami 

(bahasa anak), (6) Diimbaskan atau menularkan kemampuan yang dimiliki tutor yang 

selama ini hanya digunakan untuk dirinya sendiri, (7) peserta didik yang memiliki 

keterlambatan dalam memahami pelajaran dapat terbimbing secara individual. Namun 

disamping kebaikan tersebut, ada kekurangan dalam melaksanakan peer tutoring.  

Menurut Aria Djalil (2011:45) menyebutkan kesulitan menggunakan peer 

tutoring, antara lain: (1) Peserta didik yang menjadi tutor mempunyai tugas dan 

kewajiban sendiri yaitu belajar sebagaimana peserta didik lainnya, (2) Apabila tutor 

berasal dari salah satu peserta didik yaitu temannya maka disiplin peserta didik hilang, 

mereka tidak mau mematuhi temannya yang menjadi tutor, (3) Sulit untuk menatar tutor 

karena dia harus seperti guru, mampu menguasai mata pelajaran dan menguasai teman-

temannya.  

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2010:26) memaparkan bahwa tutor 

sebaya memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut: (1) Ada saatnya hasil 

pembelajaran lebih baik bagi beberapa anak yang mempunyai perasaan takut atau 

enggan kepada guru, (2) Bagi tutor, pekerjaan tutoring memperkuat konsep yang sedang 

dibahas. karena sebagai tutor peserta didik akan memahami dan menghafalkan kembali, 

(3) Bagi tutor merupakan kesempatan untuk memegang tanggung jawab dalam 

mengemban tugas, (4) Mempererat hubungan antara sesama siswa sehingga 

mempertebal perasaan sosial. 

Metode  Peer Tutoring memiliki beberapa karakteristik yaitu, menurut Endang 

Mulyatiningsih (2012) yaitu: (1) Metode pembelajaran berpusat pada keaktifan peserta 

didik , (2) Kelompok terdiri dari 4-5 peserta didik , (3) Setiap kelompok terdapat 1 

peserta didik sebagai tutor , (4) Tutor harus mempunyai kemampuan akademis tinggi, 

(5) Peserta didik mampu mengajar peserta didik lainnya, (6) Peserta didik dituntut aktif 

berdiskusi dengan kelompoknya, (7) Guru sebagai pengarah dan pembimbing. Dari 

beberapa karakteristik diatas dapat disimpulkan, guru memiliki peran penting dalam 

proses pembelajaran mesikipun hanya sebagai pengontrol pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan metode peer tutoring.  

Ada sembilan prosedur pelaksanaan metode peer tutoring  Menurut (Hisyam, 

2008:62) adalah sebagai berikut: 
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a) Membagi speserta didik menjadi beberapa kelompok kecil yang heterogen, sebanyak 

alokasi waktu dalam penyampaian materi yang akan disampaikan guru. 

b) Peserta didik yang pandai dibagi-bagi kedalam setiap kelompok dan bertindak 

sebagai tutor sebaya. 

c) Setiap kelompok mempelajari dan memahami materi yang sudah ditentukan oleh 

guru, dengan panduan teman yang sebagai tutor. 

d) Guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk melakukan persiapan proses 

pembelajaran, di dalam kelas maupun diluar kelas. 

e) Guru meminta pada setiap kelompok untuk mempersiapkan strategi dalam 

menyampaikan materi kepada anggota kelompoknya. 

f) Guru memberikan pengarahan kepada peserta didik untuk tidak menggunakan 

metode ceramah atau seperti membaca laporan. Guru bertindak sebagai nara sumber 

utama. 

g) Guru menyediakan beberapa sarana seperti, alat bantu visual, media pengajaran yang 

diperlukan, contoh-contoh yang relevan, melibatkan sesama siswa dalam proses 

pembelajaran melalui diskusi, permainan, kuis, studi kasus, memberi kesempatan 

untuk bertanya. 

h) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan waktu 

presentasi yang telah disepakati. 

i) Setelah setiap kelompok selesai melaksanakan tugas selanjutnya guru menyimpulkan 

dan mengevaluasi pemahaman peserta didik.  

Peran Guru dalam Pembelajaran 
Guru berperan penting bagi kelangsungan hidup karena masyarakat percaya 

bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk karakter anak didik 

yang mempunyai intelektualitas yang tinggi serta mempunyai jiawa kepemimpinan 

yang bertanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru merupakan seseorang 

yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik baik pendidikan formal yaitu 

disekolah maupun pendidikan nonformal yaitu di masjid, di rumah dan disekitarnya. 

 Seorang guru harus mempunyai kepribadian yang khas yaitu ramah, sabar, 

pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana aman. Akan tetapi guru 

juga harus memberikan dorongan kepada siswa untuk mencapai tujuan yang akan 

dicapai. Guru juga harus mengetahui karakteristik dari siswa agar dalam proses 

pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan yang direncanakan.  

Pendidik atau guru menurut UU No 14 tahun 2005 Pasal (1) 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. Oleh karena itu, guru yang profesional adalah guru yang  mempunyai 

kompetensi.  Hal ini juga disebutkan dalam UU No. 14 tahun 2004 Pasal 

10  ayat  (1)  yaitu bahwa guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidi. 

Menurut Noor (1978:1) “guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang 

bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri 

sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di muka bumi, 

sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri”. 
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Dari Supriadi (1999) mengutip Jurnal Education Leadership edisi Maret 1993 

dalam (Hendri, 2010), mengenai lima hal yang harus diraih guru agar menjadi 

professional yaitu sebagai berikut (1) guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses 

belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan 

siswanya. (2) guru menguasai secara mendalam bahwa/mata pelajaran yang 

diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa. (3) guru bertanggung jawab 

memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan 

dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar. (4) guru mampu berfikir sistematis 

tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Artinya, harus selalu 

ada waktu bagi guru guna mengadakan refleski dan korelasi terhadap apa yang telah 

dilakukannya. Untuk bisa belajar dari pengalama, ia harus tahu mana yang benar dan 

salah, serta baik buruk dampaknya pada proses belajar siswa. (5) guru seyogyanya 

merupakan bagian dari masyarakat belajar dengan lingkungan profesinya.  

Dari penelitian (Hendri, 2010), dapat disimpulkan bahwa penyiapan guru 

dengan kecerdasan emosi yang memadai harus dimulai sejak masa rekruitmen 

(penerimaan) calon mahasiswa guru SD. Materi, instrument, dan cara seleksi calon 

mahasiswa harus merujuk kepada karakteristik dan standar dari profil guru professional 

dan kecerdasan emosi. Para mahasiswa calon guru SD harus dibekali dengan pembinaan 

pendidikan karakter dan wawasan. 

Sauri (2014), dalam penelitian ini menyatakan bahwa tugas guru sebagai profesi  

meliputi  mendidik,  mengajar dan melatih. Mendidik  berarti  meneruskan  dan  

mengembangkan  nilai-nilai  hidup  serta  mengembangkan karakter individu. Seorang 

guru mengajar  berarti  meneruskan  dan  mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Adapun  tugas  guru  dalam  bidang  kemanusiaan di sekolah harus dapat 

menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua bagi siswa. 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, berdasarkan UU No 14 tahun 

2005 pasal 20, maka guru berkewajiban untuk (1) merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran. (2) meningkatkan  dan  mengembangkan  kualifikasi  akademik  dan  

kompetensi  secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetauan, 

teknologi dan seni, (3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar 

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku,  ras  dan  kondisi  fisik  tertentu  atau  latar 

belakang  keluarga  dan  status  sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran (4) 

menjungjung  tinggi  peraturan  perundang-undangan, hukum  dan  kode  etik  guru  

serta nilai-nilai agama dan etika (5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

Sedangkan  peranan  dan  kompetensi  guru  dalam  proses  belajar-mengajar  

meliputi banyak hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Adams & Decey dalam Basic 

Principles of Student  Teaching,  antara  lain  guru  sebagai  pengajar,  pemimpin  kelas,  

pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, superpisor, 

motivator, dan konselor, yang dikemukakan  di  sini  adalah  peranan  yang  dianggap  

paling  dominan sebagaimana dikemukakan oleh Usman (2001:9) sebagai berikut. 

(1) guru sebagai demonstrator yaitu peranannya sebagai demonstrator,  lecturer, 

atau  pengajar, guru hendaknya senantiasa  menguasai  bahan  atau  materi  pelajaran  

yang  akan  diajarkannya  serta senantiasa  mengembangkannya  dalam  arti  

meningkatkan kemampuannya dalam  hal ilmu yang dimilkinya karena hal ini akan 

sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. (2) guru sebagai pengelola 

kelas yaitu peranannya  sebagai  pengelola  kelas  (learning  manager), guru  hendaknya 
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mampu  mengelola  kelas  sebagai  lingkungan  belajar  serta  merupakan  aspek  dari 

lingkungan  sekolah  yang  perlu  diorganisasi.  Lingkungan  ini   diatur  dan  diawasi  

agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan pendidikan. (3) guru sebagai 

mediator dan fasilitator yaitu guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat 

komunikasi untuk  lebih  mengefektifkan  proses  belajar-mengajar. (4) guru sebagai 

evaluator yaitu dalam proses belajar-mengajar yang dilakukan, guruhendaknya menjadi 

seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untukmengetahui apakah tujuan 

yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah 

cukup tepat. Semua pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi 

atau penilaian. (5) peran guru dalam pengadministrasian yaitu hubungannya dengan 

pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai pengambil  inisiatif,  

pengarah,  dan  penilaian  kegiatan-kegiatan  pendidikan, wakil masyarakat, orang yang 

ahli dalam mata pelajaran, penegak disiplin, pelaksana  administrasi  pendidikan, 

pemimpin generasi muda, dan penerjemah kepada masyarakat. (6) peran guru secara 

pribadi (7) peran guru secara psikolog. 

Peran Metode peer tutoring untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran 

Peran metode peer tutoring untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran 

dapat dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil peneliatan 

Evie Hafizah (2013) tentang Pengaruh Penggunaan Metode Tutor Sebaya Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas V SDN 28 Pontianak 

Kota dengan metode yang digunakan yaitu metode eksperimen, berdasarkan 

perhitungan statistik dari rata-rata hasil pre-test sebesar 62,88 dengan SD sebesar 8,48 

dan rata-rata hasil post-test sebesar 82,58 dengan SD sebesar 7,46 maka diperoleh 

thitung sebesar 33,12 pada tahap signifikansi = 5% dengan uji dua fihak/two tail test 

diperoleh ttabel 2,057 yang berarti thitung > dari ttabel (33,12 > 2,057). Hal ini berarti 

pembelajaran dengan menggunakan metode tutor sebaya berpengaruh terhadp hasil 

belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas V SDN 28 Pontianak Kota. 

 Menurut penelitian Syafrul Hidayah (2013) dengan judul Pengaruh Metode 

Pembelajaran Tutor Teman Sebaya Terhadap Hasil Belajar Siswa SMK Teknik Audio 

Video Standar Kompetensi Menerapkan Dasar-Dasar Kelistrikan di SMK Negeri 3 

Surabaya,  Dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa: (1) rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen (XTAV1) adalah sebesar 79,36 dengan standar deviasi sebesar 

5,23 dan rata-rata hasil belajar kelas kontrol (XTAV2) adalah sebesar 75,93 dengan 

standar deviasi sebesar 5,72, dengan hasil perhitungan uji-t didapat thitung > ttabel, 

yaitu nilai thitung 2,62 dan ttabel pada taraf signifikansinya 5% (0,05) adalah 1,66. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelas yang 

menggunakan metode pembelajaran tutor teman sebaya mempunyai nilai hasil belajar 

yang lebih baik daripada kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional. (2) 

Hasil pengamatan aktivitas tutor dan aktivitas siswa (tutee) pada kelas pembelajaran 

tutor teman sebaya menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas tutor berada pada kategori 

“Selalu” yang berdasarkan rubrik pengkategorian, artinya setiap tutor aktif dalam 

kegiatan tutoring. Sedangkan untuk aktivitas siswa (tutee), rata-rata aktivitasnya berada 

pada kategori “Sering” yang artinya siswa juga aktif dalam kegiatan tutoring. Setelah 

dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode 

peer tutoring dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. 
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KESIMPULAN 

 Metote peer tutoring merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif yang 

melibatkan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik 

dapat mempunyai rasa tanggung jawab, bekerja sama, dan berpikir kritis. Kelebihan dari 

metode peer tutoring adalah untuk lebih memudahkan peserta didik dalam memahami 

materi pembelajaran dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami oleh teman 

sebaya, dapat memotivasi peserta didik lainnya untuk lebih giat belajar, peserta didik 

yang lambat dalam memahami mendampat bimbingan secara individual. Kekurangan 

metode peer tutoring adalah peserta didik akan menjadi kurang disiplin karena yang 

menjadi tutor adalah temannya sendiri, peserta didik yang menjadi tutor harus seperti 

guru dalam penguasaan materi pembelajaran dan penguasaan teman-temannya. 

 Guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran yang memiliki peran 

sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator dan fasilitator, evaluator, pengambil  

inisiatif,  pengarah,  dan  penilaian  kegiatan-kegiatan  pendidikan. Selain itu guru tidak 

hanya menyampaikan materi pembelajaran saja tetapi juga dituntut untuk dapat menidik 

peserta didik agar dapat menjadi generasi penerus yang memiliki kualitas. Dari 

beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan, adanya peningkatan hasil 

belajar berdasarkan perhitungan statistik dari rata-rata hasil pre-test dan rata-rata hasil 

post-test. Hal ini berarti pembelajaran dengan menggunakan metode tutor sebaya 

berpengaruh terhadp hasil belajar siswa 
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Abstrak 
Pemahaman konsep IPS di kelas V dibelajarkan dengan membaca dan menghafal, 

bersifat abstrak, sehingga siswa sulit mengingat konsep-konsep IPS ketika 

mengerjakan ulangan. Buku teks siswa masih menjadi media utama ketika 

membelajarkan konsep yang tidak disertai contoh-contoh dan noncontoh. Salah satu 

tugas guru SD adalah mampu menguasai strategi dalam pembelajaran IPS dengan 

menerjemahkan materi yang bersifat abstrak menjadi konkret. Strategi itu dapat 

dibantu dengan multimedia dengan menyajikan data-data konsep secara audio 

maupun visual untuk lebih mudah diketahui dan dipahami siswa. Berdasarkan hasil 

penelitian tindakan kelas, menunjukkan bahwa multimedia mempunyai peran 

penting dalam meningkatkan pemahaman konsep-konsep IPS. Hal itu dibuktikan 

dengan peningkatan hasil belajar siswa di setiap siklusnya, dan dapat  mencapai 

ketuntasan secara klasikal. Secara umum pembelajaran konsep-konsep IPS dengan 

multimedia mendapat respon positif dari guru dan siswa. 

Kata kunci: Multimedia, Konsep IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

bertujuan untuk mempersiapkan siswa dapat berinteraksi di lingkungan masyarakat 

supaya menjadi warga negara yang baik. Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 

tentang stándar isi menyatakan bahwa salah satu tujuan IPS adalah agar siswa memiliki 

kemampuan mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. Keberhasilan pengajaran sangat tergantung kepada ketepatan 

pilihan dan susunan dari konsep-konsep IPS, pendekatan, orientasi program dan 

pengajarannya serta tingkat inovasi para guru IPS (Sapriya, 2015:13). 

Materi IPS menyajikan berbagai konsep-konsep yang berhubungan dengan 

kehidupan sosial. Buku pegangan siswa kelas V Kurikulum 2013, terdapat beberapa 

istilah bermuatan konsep yang berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial, antara lain 

kegiatan ekonomi, perdagangan regional, produksi, distribusi, konsumsi, industri, usaha 

jasa, lembaga ekonomi, dan lembaga pendidikan. Konsep-konsep tersebut bersifat 

abstrak yang harus dibelajarkan kepada siswa serta dipahami maknanya. Susunan 

konsep-konsep dalam IPS sangat kompleks dan bervariasi dari berbagai cabang ilmu 

sosial (Taneo, 2005). 

Konsep-konsep IPS dapat dipahami dan diartikan sebagai sekumpulan 

ide/gagasan, benda, serta peristiwa yang diperoleh dari beberapa disiplin ilmu yang 

berhubungan dengan lingkungan sekitar siswa (Sapriya, 2015:62). Ada konsep yang 

bersifat abstrak dan konkret. Apabila mempelajari konsep abstrak, maka dibutuhkan 

upaya guru untuk mengkonkretkan segala hal tersebut. 

Hidayati (2008) menyatakan bahwa belajar konsep merupakan hasil utama 

pendidikan. Konsep-konsep merupakan batu-batu pembangun (building blocks) berpikir 

dan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan 

generalisasi-generalisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Arends (2013) bahwa belajar 

konsep merupakan tujuan utama untuk hampir semua hal yang dibelajarkan di sekolah, 

pemahaman konsep menjadi penting untuk membangun pemahaman siswa tentang 

mailto:mfaishal99@yahoo.com
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berbagai subjek. Konsep yang bermakna sangat diperlukan oleh siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan, penyerapan informasi, dan kemampuan berkomunikasi. 

Berdasarkan studi awal di SDN Penanggungan Kota Malang, pemahaman konsep-

konsep IPS kelas V dibelajarkan oleh guru dengan berbasis buku teks yang tidak berisi 

contoh-contoh dan noncontoh sebagai pembanding. Menurut Setyosari (2003:6) siswa 

harus memperoleh gambaran tentang contoh-noncontoh yang jelas untuk memahami 

konsep. Setelah membaca teks, siswa terkadang membuat peta konsep yang didalamnya 

terdapat penggolongan konsep-konsep dengan mengarahkan siswa untuk berpikir secara 

deduktif. Siswa tidak diajak untuk memahami lebih detail tentang karakteristik konsep, 

sehingga mereka sulit mendefinisikan konsep secara tepat, dan sulit membedakan 

contoh yang satu dengan yang lain. Mengetahui nama saja tidak berarti siswa 

memahami konsepnya secara mendalam (Arends, 2013:33). 

Beberapa siswa mungkin tidak punya pengalaman dengan salah satu konsep.  

Maka, melihat contoh dan noncontoh yang nyata akan semakin mengembangkan 

pemahamannya dan karakteristik mudah teramati (Eggen & Kauchak, 2012:221). 

Artinya, semakin nyata data konsep yang disajikan maka pemahaman siswa semakin 

berkembang, sehingga media pembelajaran mutlak diperlukan ketika guru 

menyampaikan materi. Multimedia dapat dijadikan pilihan untuk membantu 

pemahaman konsep bagi siswa, karena konsep-konsep IPS dalam materi tertentu tidak 

mudah untuk disajikan secara nyata.  

Multimedia tidak hanya menampilkan kata-kata tetapi didukung oleh gambar serta 

audio. Penjelasan oleh guru akan lebih mudah dipahami jika disampaikan dalam kata-

kata dan gambar daripada disajikan hanya kata-katanya saja. Tentunya dalam memilih 

kata-kata dan gambar-gambar harus relevan, serta memadukan representasi verbal dan 

visual dengan pengetahuan siswa sebelumnya (Mayer, 2009:88). Cara penyajian data 

dengan visualisasi akan lebih mudah dilaksanakan oleh guru dan aktivitas kognitif 

dalam mengidentifikasi karakteristik konsep oleh siswa juga tidak akan meluas.  

Mayer (2009) berpendapat bahwa multimedia merupakan presentasi materi 

dengan menggunakan kata-kata (verbal form) sekaligus gambar-gambar (pictorial 

form). Presentasi materi menggunakan dua atau lebih mode representasi yang konsisten 

dengan teori kognitif pembelajaran. Multimedia presentasi digunakan untuk 

menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis digunakan dalam pembelajaran 

klasikal, baik untuk kelompok kecil maupun besar. Media ini memiliki jangkauan yang 

luas dan cukup efektif dalam kegiatan pembelajaran. Perangkat yang digunakan dalam 

media ini adalah laptop dan Liquid Crystal Display (LCD). Pemanfaatan multimedia 

dalam presentasi biasanya menggunakan perangkat lunak, yakni PowerPoint sehingga 

presentasi dalam pembelajaran oleh guru semakin mudah dan menarik.  

Beberapa kelebihan dari multimedia presentasi menurut Herlanti, 2005 (dalam 

Munadi, 2008:150), yaitu: (a) mampu meningkatkan retensi siswa dalam mengingat 

materi-materi pelajaran karena menampilkan objek-objek yang sebenarnya tidak ada 

secara fisik, (b) memiliki kemampuan menggabungkan unsur-unsur media seperti teks, 

video, animasi, image, grafik, dan sound, (c) dapat mengakomodasi kemampuan-

kemampuan siswa berdasarkan tipe belajarnya, seperti tipe visual, auditif, kinestetik, 

atau yang lain, dan (d) mampu mengembangkan materi pembelajaran terutama 

membaca dan mendengarkan secara mudah. Berdasarkan kelebihan tersebut multimedia 

presentasi dapat disajikan dengan perpaduan teks, image dan foto, serta video, yang 

secara visual dapat menampilkan objek-objek yang sulit ditampilkan secara fisik. 

Terutama menampilkan hal-hal yang sifatnya untuk pemahaman konsep. 
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Menurut Smaldino, Lowther, & Russel (2008), bahwa siswa belajar lebih mudah 

melalui gambar visual, dan belajar secara verbal membutuhkan dukungan visual untuk 

memahami jenis-jenis konsep tertentu. Hal senada juga diungkapkan  Arends (2013:38), 

bahwa penggunaan gambar visual mempengaruhi pembelajaran konsep dan bahwa 

gambar dapat mewakili seribu kata. Oleh karena itu dalam memahami konsep IPS 

diperlukan dukungan visual realistik dengan multimedia daripada representasi abstrak, 

tetapi guru tetap memperhatikan keseimbangan di antara keduannya. Implementasinya, 

ketika presentasi data, guru dapat memanfaatkan multimedia dengan menyebarkan 

informasi-informasi baru bagi siswa. Interaksi berupa tanya jawab dilakukan dengan 

siswa ketika mengidentifikasi konsep. Data itu disajikan sesuai kenyataan di hadapan 

para siswa sehingga pemahaman siswa semakin berkembang yang diharapkan 

berdampak pada tercapainya aktivitas serta hasil belajar efektif.  

Penelitian berkaitan dengan penggunaan multimedia pernah dilakukan oleh 

Wahyuni (2012:709) yang menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang dilibatkan 

dalam pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia lebih tinggi daripada siswa yang 

dilibatkan tanpa multimedia. Selanjutnya, hasil penelitian Fatta dan Ernitasari (2011) 

menunjukkan bahwa informasi dengan multimedia dapat meningkatkan ingatan alam 

belajar karena materi dalam bentuk audio-visual akan lebih mudah ditangkap dan secara 

fisiologis manusia akan lebih peka menggunakan inderanya. Penelitian yang berkaitan 

dengan pemahaman konsep pernah dilakukan Setiawan (2014) yang menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran concept attainment (pemerolehan konsep) berbantuan 

multimedia efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas atas, tengah, 

dan bawah berdasarkan pada terpenuhinya kriteria efektivitas yang telah ditentukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran mutimedia dalam 

meningkatkan pemahaman konsep-konsep khususnya dalam bidang IPS. Pemahaman 

konsep siswa dapat diketahui dengan hasil tes tertulis berdasarkan indikator siswa 

mampu menyebutkan karakteristik konsep, membedakan dan menyebutkan contoh dan 

noncontoh, serta mampu mendefinisikan konsep dengan benar. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang melalui 

proses menemukan dan memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Proses pemecahan 

masalah tersebut dilakukan secara bersiklus, dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas tertentu (Akbar, 2010:26). Alur pokok penelitian 

mengikuti model yang dikembangkan oleh Arikunto (2006), yang terdiri dari tiga alur, 

yaitu: (1) perencanaan, (2) tindakan dan observasi, dan (3) refleksi. Setiap siklus terdiri 

dari 3 kali pertemuan dengan durasi waktu setiap pertemuan 3 x 35 menit. 

Penelitian dilaksanakan di SDN Penanggungan, Kecamatan Klojen Kota Malang 

dan dilaksanakan selama bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2016. Subjek 

penelitian di kelas VB yang berjumlah 36 siswa, terdiri dari 20 siswa putri dan 16 siswa 

putra. Penelitian dilaksanakan berdasarkan kurikulum 2013 semester II tema 6 dan tema 

8, dengan mengambil muatan pelajaran IPS. 

Data tentang pemahaman konsep siswa diperoleh melalui analisis data hasil 

belajar ranah kognitif berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan perbedaan konsep-

konsep IPS. Teknik pengumpulan data melalui tes tulis dari seluruh siswa kelas VB. 

Selain itu, data juga diperoleh melalui wawancara untuk mengetahui respon atau 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran konsep IPS yang menggunakan multimedia. 

Analisis data yang diukur adalah hasil belajar ranah kognitif dengan tes bentuk soal 

essay.  Tes dilakukan pada setiap akhir pertemuan. Siswa dikatakan tuntas secara 
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klasikal apabila 80% siswa mendapat nilai ≥70 sesuai kriteria ketuntasan minimal yang 

telah ditentukan. 

Prosedur penelitian sesuai tiga alur yang sudah disebutkan sebelumnya. Setiap 

siklus ada tahap perencanaan, pelaksanaan dan observasi, serta refleksi. Siklus II 

dilakukan untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang ditemui pada siklus I, apa saja 

yang belum tercapai di siklus I, mendalami tingkat aktivitas dan hasil belajar, serta 

mengadakan perubahan dan revisi dalam perencanaan pelaksanaan pembelajran. 

Tindakan berhenti jika hasil sesuai tujuan tercapai. Secara singkat prosedur penelitian 

yang dilakukan sebagai berikut. 

Pada tahap perencanaan, dimulai dengan identifikasi masalah dan menetapkan 

permasalahan untuk segera dipecahkan. Langkah berikutnya kerjasama dengan teman 

sejawat dan guru, menyusun perangkat pembelajaran, media yang digunakan, dan 

instrumen penelitian.  

Pada tahap pelaksanaan tindakan guru sekaligus peneliti akan menerapkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah dibuat. Secara singkat, pada tahap 

penyajian data dan identifikasi konsep, guru menyajikan (presentasi kelas) contoh-

contoh gambar yang sudah dilabeli tanda “ya” yang merupakan contoh dari konsep yang 

akan diajarkan dan tanda “tidak” merupakan non contoh dari konsep. Guru 

menampilkan gambar visual maupun video, serta teks secara bertahap melalui slide 

powerpoint. Selanjutnya guru bertanya jawab dengan siswa untuk membandingkan 

sifat/ciri dari gambar contoh, siswa mencoba mengembangkan hipotesis, dan 

mendefinisikan berdasarkan sifat/ciri utama dari gambar contoh. 

Melalui diskusi siswa juga membuat contoh-contoh lainnya untuk memperdalam 

konsep yang sudah ditentukan sesuai sifat/cirinya dengan panduan lembar kerja siswa. 

Pada kegiatan akhir guru melakukan tes untuk mengetahui kemampuan pemahaman 

konsep yang sudah dipelajari. Observasi juga dilakukan dengan bantuan guru kelas 

sebagai observer dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang konkret dan 

mendalam tentang penerapan tindakan khususnya aktivitas visual dan berbagai respon 

dari siswa ketika pembelajaran ditampilkan dalam slide powerpoint. 

Pelaksanaan refleksi dilakukan setelah praktik pembelajaran atau observasi selesai 

dilaksanakan. Refleksi dilakukan dalam rangka menemukan berbagai kelemahan dan 

kekurangan serta menemukan perbaikan-perbaikan pada pertemuan berikutnya. 

Pengalaman empirik dalam praktik pembelajaran yang terjadi pada siklus I menjadi 

dasar refleksi. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan observasi pra tindakan, hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 

Penanggungan masih rendah. Siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yang ditentukan sekolah yaitu 70 masih sedikit. Hasil tes melalui soal pemahaman 

konsep kegiatan ekonomi jumlah siswa yang mencapai KKM hanya 16 dari 36 siswa 

atau ketuntasan belajar klasikal hanya 44,4 %.  

Penelitian terdiri dari 2 siklus, tiap siklus dilaksanakan 3 kali pertemuan sehingga 

pengambilan data dilakukan 6 kali pertemuan. Indikator keberhasilan siswa dalam 

memahami konsep-konsep IPS dapat dilihat melalui ketuntasan hasil belajar siswa 

yang memenuhi KKM nilai ≥ 70, melalui tes tulis essay.  Hasil belajar menunjukkan 

terjadi peningkatan dari 44,4% pada pra siklus menjadi 86,1% pada siklus II.  
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Nilai hasil belajar siklus I menunjukkan adanya 14 siswa yang tidak tuntas dan 

secara klasikal 40% siswa yang mencapai KKM. Berdasarkan data tersebut serta hasil 

refleksi, maka perlu diadakan tindakan berikutnya. Peneliti dan observer menyusun 

tahap-tahap pelaksanaan untuk siklus II yang dilengkapi dengan perbaikan dan 

pembenahan terhadap kekurangan yang ditemukan selama proses tindakan di siklus I.  

Hasil refleksi pada tindakan siklus I diantaranya perbaikan pada multimedia yang 

perlu disertai adanya audio yang lebih jelas sehingga menarik perhatian bagi siswa. 

Selain itu guru perlu menjelaskan lebih detail tentang salah satu tugas siswa dalam 

mendefinisikan konsep. Siswa diharapkan mampu menuliskan definisi konsep secara 

lengkap berdasarkan karakteristik dari contoh-contoh data yang disajikan dengan 

multimedia. Guru juga lebih memotivasi siswa untuk terus menggali tanggapan dan 

jawaban siswa berdasarkan multimedia yang disajikan. 

Nilai hasil belajar siklus II menunjukkan ada 31 siswa yang tuntas atau secara 

klasikal 86% siswa yang mencapai KKM. Berdasarkan hasil tes pada setiap akhir 

pertemuan, perbandingan peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I sampai siklus II 

dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1 Perbandingan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

No Tindakan 
Jumlah siswa dan presentase KKM 

≥ 70 % < 70 % 

1. Pra Siklus 16 44,4 20 55,6 

2. Siklus I 22 61,1 14 38,9 

3. Siklus II 31 86,1 5 13,9 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang memperoleh 

nilai ketuntasan minimal dari pra siklus sampai siklus II mengalami peningkatan. 

Jumlah siswa dengan nilai  ≥ 70 pada pra siklus 16, pada siklus I meningkat menjadi 

22 siswa dan pada akhir siklus II meningkat menjadi 31 dari 36 siswa. Persentase 

ketuntasan belajar siswa juga meningkat pra siklus 44,4%, Siklus I naik menjadi 

61,1%, dan siklus II naik lagi  menjadi 86,1%. Masih terdapat 5 siswa yang belum 

tuntas, kendala yang dihadapi adalah kesulitan mereka dalam menyebutkan 

karakteristik-karakteristik utama konsep pada akhirnya definisi yang ditulis tidak tepat. 

Secara klasikal lebih dari 80% siswa sudah tuntas, maka  dapat dikatakan peran 

multimedia sangat penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-

konsep bidang IPS berdasarkan analisis hasil belajar siswa tiap siklusnya. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan multimedia dapat membantu siswa 

dalam memahami konsep-konsep di bidang IPS. Hal itu ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan terhadap hasil belajar siswa. Disamping itu, analisis terhadap hasil 

observasi aktivitas siswa ketika diberi multimedia, menunjukkan bahwa aspek aktivitas 

visual siswa meningkat dari awalnya rata-rata 76,30 (kriteria baik) pada siklus I 

meningkat menjadi 81,71 (kriteria sangat baik) pada siklus II. 

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa respon siswa kelas V setelah adanya 

tindakan tidak merasakan bosan dan senang dengan adanya multimedia dalam 

pembelajaran dengan alasan mereka tertarik dan mudah belajarnya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Smaldino, Lowther, & Russel (2008), bahwa siswa belajar lebih 

mudah melalui gambar visual, dan belajar secara verbal membutuhkan dukungan 

visual untuk memahami jenis-jenis konsep tertentu. Menurut observer pembelajaran 
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berbantuan multimedia sangat efektif dan efisien karena siswa lebih tertarik dan 

bersemangat. Selain itu guru dapat lebih mudah menjelaskan materi konsep-konsep 

pelajaran daripada siswa harus mengunjungi objek sumber belajar sesungguhnya. 

Sesuai dengan pernyataan  Arends (2013:38), bahwa penggunaan gambar visual 

mempengaruhi pembelajaran konsep dan gambar dapat mewakili seribu kata. Selain 

itu, berdasarkan hasil observasi juga terdapat kemudahan siswa dalam 

mengembangkan karakteristik/ciri-ciri dari contoh-contoh ketika disajikan multimedia 

melalui slide. Dengan adanya hal itu, siswa dengan bantuan guru bisa memilih 

karakteristik-karakteristik utama dari konsep yang dapat dijadikan suatu kalimat 

berupa definisi konsep yang benar. Eggen & Kauchak (2012), mengatakan melihat 

contoh dan noncontoh yang nyata akan semakin mengembangkan pemahamannya dan 

karakteristik mudah teramati. 

Penggunaan multimedia dapat digabungkan dengan strategi guru dalam 

membelajarkan konsep. Ketika tahap penyajian data dan identifikasi konsep, guru dapat 

menyajikan data baik secara audio maupun visual berupa contoh dan noncontoh dari 

konsep yang akan dipelajari. Kemudian melalui metode tanya jawab siswa dapat 

mengidentifikasi karakteristik dari contoh dan noncontoh tersebut yang pada akhirnya 

siswa mampu membuat kesimpulan berupa definisi suatu konsep.  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, penggunaan multimedia dapat 

membantu dalam meningkatkan pemahaman konsep IPS. Melalui multimedia siswa 

antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan meningkatnya aktivitas visual mereka. 

Disamping itu pemahaman siswa terhadap konsep-konsep IPS meningkat dengan 

adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah diberi tindakan. Tes pada pra siklus 

jumlah siswa dengan nilai  ≥ 70 ada 16, pada siklus I meningkat menjadi 23 siswa dan 

pada akhir siklus II meningkat menjadi 31 dari 36 siswa. Persentase ketuntasan belajar 

siswa juga meningkat yang awalnya 44% pada pra siklus, siklus I naik menjadi 64%, 

dan siklus II naik lagi  menjadi 86%.  

Hasil wawancara menunjukkan bahwa respon siswa kelas V tidak merasakan 

bosan dan senang dengan adanya multimedia dalam pembelajaran IPS. Menurut 

observer pembelajaran berbantuan multimedia sangat efektif dan efisien karena siswa 

lebih tertarik dan bersemangat. Selain itu guru dapat lebih mudah menjelaskan materi 

pelajaran daripada siswa harus mengunjungi objek sumber belajar sesungguhnya.  

Saran yang didapat dari adanya penelitian tindakan kelas ini adalah guru harus aktif 

dalam memanfaatkan multimedia pembelajaran dikarenakan materi yang disajikan 

dalam kurikulum 2013 tidak mengajarkan strategi-strategi tertentu untuk mendalami 

konsep-konsep khususnya bidang IPS.  

Meskipun multimedia membantu dalam memahami konsep-konsep, tetapi tetap 

diperlukan kemampuan guru dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, baik 

secara lisan, tertulis, maupun mental.  Terkait dengan penelitian selanjutnya, 

penggunaan multimedia dapat dipadukan dengan strategi-strategi guru lain dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Dibutuhkan upaya guru untuk melakukan perubahan-

perubahan dalam penyajian media baik aspek audio, visualisasi, maupun penggunaan 

animasi. Hal itu digunakan untuk menciptakan ketertarikan siswa dengan hal-hal baru 

dari guru serta menghindari kejenuhan para siswa.  
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Abtsrak  
Keterampilan kreatif merupakan keterampilan dalam menghasilkan banyak dan 

berbagai macam ide. Pembelajaran saintifik yang berlaku sesuai kurikulum 2013 

dirancang berdasarkan model-model pembelajaran berbasis masalah untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, namun masih belum ada pengaruh yang 

signifikan . Model pembelajaran CPS dipadu STAD merupakan model pembelajaran 

alternatif yang sesuai dengan karakter peserta didik yang termotivasi saat 

mempelajari permasalahan yang bersifat kontekstual, belajar kelompok, dan terdapat 

penghargaan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran CPS dipadu Kooperatif STAD terhadap keterampilan berpikir kreatif 

siswa. Metode penelitian quasi eksperiment dengan rancangan pre-test postest non-

equivalent control group. Penelitian dilakukan di Kelas X SMA Negeri 10 di 

Sawojajar, Malang pada semester genap 2015/2016. Hasil uji hipotesis dengan 

ANAKOVA taraf signifikasi 0,00 < 0,05 menunjukkan ada pengaruh model 

pembelajaran CPS dipadu Kooperatif STAD pada pembelajaran biologi terhadap 

keterampilan berpikir kreatif siswa Kelas X SMA Negeri 10 Malang. 

Kata kunci: CPS, kreatif, STAD. 
 

Peningkatan keterampilan berpikir kreatif dibutuhkan pada implementasi 

pembelajaran untuk membawa perubahan pada sistem pendidikan, ekonomi, sains dan 

teknologi, perilaku, dan kebiasaan bangsa Indonesia (Kaupp dkk., 2014: 7; Talat & 

Chaudhry, 2014). Keterampilan berpikir kreatif merupakan salah satu bagian dari 

keterampilan berpikir yang perlu diajarkan guru, keterampilan berpikir lain diantaranya 

pembelajaran berbasis masalah, keterampilan berpikir kritis, pemilihan keputusan, 

keterampilan konseptual, dan pemprosesan informasi (Carson, 2007). Diantara 

keterampilan berpikir tingkat tinggi lainnya, berpikir kreatif sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan performa saat bekerja, namun sangat jarang sekali untuk ditingkatkan 

(Marlinda, 2012). Padahal keterampilan ini dibutuhkan siswa untuk menghadapi 

masalah di masa depan yang lebih kompleks dan tidak pernah terbayangkan pada masa 

sekarang. Siswa yang kreatif akan lebih mudah dalam menghasilkan ide (Treffingger, 

2013). Keterampilan ini tidak hanya dapat meningkatkan nilai akademik, juga dapat 

mempersiapkan profesionalitas seorang siswa dalam bersiap menghadapi dunia kerja 

(Allamnakhrah, 2013). Sebanyak 99% pengajar dunia meyakini bahwa mengajarkan 

keterampilan kreatif merupakan investasi yang akan sangat mempengaruhi 

perekonomian negara di masa mendatang (Talat & Chaudhry, 2014).  

Keterampilan berpikir kreatif adalah keterampilan berpikir yang dapat 

memunculkan ide dan menghasilkan karya, wawasan atau cara baru yang bersifat 

orisinil atau berbeda dari yang sudah ada. Menurut Thomson dan Setton-Green (2011:2) 

pembelajaran kreatif umumnya merujuk pada pembelajaran yang membebaskan murid 

untuk berimajinasi, memunculkan ide, memecahkan masalah dengan berbagai cara, 

mengkomunikasikan dengan bermacam media dan secara umum „think outside the box‟. 
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Berdasarkan hasil tes soal keterampilan berpikir kreatif yang diujikan pada salah satu 

kelas X SMA Negeri 10 Malang di Sawojajar, Malang pada bulan Februari 2016 

menunjukkan rerata nilai siswa yaitu 42,3. Hal ini menunjukkan keterampilan berpikir 

kreatif siswa masih kurang. 

Berdasarkan wawancara dengan guru Biologi kelas X diketahui siswa sudah 

terbiasa mengerjakan tugas untuk membuat produk dan mencari fenomena yang terjadi 

di alam, namun siswa belum terbiasa menyampaikan ide atau berpendapat dalam 

pembelajaran. Jawaban siswa kurang orisinil, kebanyakan sama dengan literatur. Hasil 

karya siswa masih biasa saja, atau tidak ada yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Siswa kurang terbiasa untuk menghubungkan suatu persoalan dengan konsep atau 

disiplin ilmu. Saat diskusi dan presentasi, hanya sedikit siswa yang memberikan 

komentar dan jarang ada yang mengevaluasi hasil pekerjaan temannya. Setelah proses 

pembelajaran, siswa kesulitan dalam menyimpulkan hasil belajar. Guru sudah berupaya 

untuk selalu memotivasi siswa untuk mencapai kesimpulan dengan bahasa sendiri, 

berani berpendapat, atau menyampaikan perbedaan, namun siswa lambat dalam 

merespon, dan kurang menunjukkan kemampuan diri. Kurangnya menunjukkan 

kemampuan diri berdampak pada hasil belajar kognitif siswa, ditunjukkan dengan 50% 

siswa harus menempuh pembelajaran remidial pada UTS semester ganjil tahun 

pelajaran 2015-2016. 

Peningkatan keterampilan berpikir tinggi sangat mungkin dilakukan. Tingkat 

kreativitas seseorang yang dipengaruhi oleh gen hanya berkisar 1/3 bagian, selebihnya 

atau 2/3 bagian dapat dilatihkan melalui proses pembelajaran (Dyer dkk., 2009). Proses 

pembelajaran yang menunjang keterampilan berpikir kreatif dapat berupa lingkungan 

kreatif, program pembelajaran kreatif dan pengajar serta pembelajaran yang kreatif 

(Sharp, 2004). Kurikulum 2013 yang berlaku sekarang ini sudah berupaya untuk 

meningkatkan aspek pengetahuan kreatif melalui pendekatan saintifik dengan model 

pembelajaran discovery learning, project-based learning, problem-based learning, 

inquiry learning (Permendikbud No. 103 Tahun 2014). Keempat model pembelajaran 

tersebut merujuk pada pembelajaran yang berbasis pada pemecahan masalah.  

Alternatif model pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang dirancang untuk 

menguasai keterampilan berpikir kreatif siswa adalah Creative Problem Solving (CPS). 

CPS sangat sesuai dalam upaya menghasilkan ide (berpikir kreatif) maupun 

memfokuskan ide (berpikir kritis) (Treffinger & Isaksen, 2013). Model pembelajaran 

CPS adalah suatu model pembelajaran yang memusatkan pada pengajaran dan 

keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti dengan peningkatan keterampilan 

berpikir (Zaharah, 2012). Model pembelajaran CPS terdiri dari 4 komponen dan 8 

tahapan spesifik. Komponennya terdiri dari memahami tantangan, menghasilkan ide, 

mempersiapkan aksi, dan merancang pendekatan. Tahapan spesifik CPS yaitu: (1) 

membangun kesempatan, (2) eksplorasi data, (3) menentukan masalah, (4) 

menghasilkan ide, (5) mengembangkan solusi, (6) membangun dukungan, (7) penilaian 

tugas, dan (8) memperbaiki proses (Treffinger & Isaksen, 2013).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi, siswa kelas X SMAN 10 

Malang sudah terbiasa dengan model pembelajaran berbasis masalah, namun siswa 

masih saja kurang menunjukkan kemampuan diri dan kurang kompetitif, sehingga 

keterampilan berpikir kreatif siswa masih kurang terasah. Untuk lebih memberdayakan 

keterampilan berpikir kreatif, model pembelajaran CPS dapat dimodifikasi dan 

disesuaikan dengan model pembelajaran lain sesuai kebutuhan dan karakter siswa 

(Treffinger & Isaksen, 2013). Penerapan model pembelajaran CPS perlu dipadukan 
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dengan model pembelajaran Kooperatif Student Team Achievment Division (STAD). 

Pemaduan model ini dikarenakan tahapannya sejalan, membuat siswa lebih kompetitif 

dan termotivasi dalam pembelajaran karena dilaksanakan dalam kelompok dan terdapat 

penghargaan.  

Model pembelajaran Kooperatif STAD adalah model pembelajaan yang 

pengelompokkan kemampuan anggota kelompok yang heterogen dan tujuannya agar 

setiap anggota kelompok belajar dan mengalami peningkatan hasil belajar, sehingga 

setiap anggota tim harus berupaya untuk memberikan hasil yang terbaik untuk tim 

(Apriadi dkk., 2013). Fokus pembelajaran terarah pada proses peningkatan keterampilan 

sehingga kreativitas dapat lebih terlihat saat guru lebih memperhitungkan proses 

kognitif siswa dibandingkan hasil akhir dari proses pembelajaran (Sharp, 2004). 

Penerapannya dapat meningkatkan nilai akademik dan mengembangkan keterampilan 

sosial siswa (Mahanal dkk., 2007; Afifah dkk., 2013; Miller & Peterson, 2002). 

Perpaduan kedua model pembelajaran tersebut yaitu dengan memadukan tahapan 

model pembelajaran CPS yang terdiri dari 4 komponen dan 8 tahapan spesifik dan 

model pembelajaran Kooperatuf STAD yang terdiri dari 5 tahapan seperti pada Gambar 

1. Diharapkan perpaduan model pembelajaran ini dapat mengambil kelebihan dan 

menutupi kekurangan dari masing-masing model pembelajaran, yaitu memiliki 

kelebihan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, meningkatkan kolaborasi 

antar siswa, membahas permasalahan tingkat kognitif tinggi mengenai kehidupan nyata, 

sesuai dengan karakter peserta didik yang termotivasi jika ada penghargaan, sehingga 

membuat siswa lebih kompetitif. 

Gambar 1. Perpaduan Tahapan Model Pembelajaran CPS dan Kooperatif STAD 
(Sumber : Diadaptasi dari Treffinger & Isaksen, 2013: 90-92 dan Slavin, 2010: 165-166) 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran CPS dipadu Kooperatif STAD dibandingkan pembelajaran saintifik 

terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa. Diharapkan dengan diketahuinya pengaruh 

model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, 

khususnya pembelajaran biologi di Kelas X SMAN 10 Malang.  

METODE  

Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah quasi experiment, desain eksperimen 

rancangan eksperimen adalah pre-test postest non-equivalent control group, dengan 

rancangan penelitian pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rancangan Penelitian 

Subyek Tes Awal Perlakuan Tes Akhir 

Kelas Eksperimen O1 X1 O2 

Kelas Kontrol O3 X2 O4 

Keterangan: 

O1 = keterampilan berpikir kreatif awal pada kelompok eksperimen 

O3 = keterampilan berpikir kreatif awal pada kelompok kontrol 

X1 = perlakuan dengan model pembelajaran CPS dipadu Kooperatif STAD 

X2 = perlakuan dengan pembelajaran saintifik 

O2 = keterampilan berpikir kreatif akhir pada kelompok eksperimen 

O4 = keterampilan berpikir kreatif akhir pada kelompok kontrol 

(Sumber : Diadaptasi dari Tuckman, 1999: 147) 

Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 10 

Malang Tahun Pelajaran 2015/2016. Kelas X B menjadi kelas eksperimen yang 

menerapkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran CPS dipadu Kooperatif 

STAD, dan kelas X C sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional yang 

menerapkan pembelajaran saintifik. Kedua kelas tersebut dipilih berdasarkan 

kemampuan akademik yang setara berdasarkan uji statistik ANOVA nilai rapor 

semester ganjil tahun pelajaran 2015-2016. dengan taraf signifikasi ANOVA 94,4 % > 

taraf signifikasi 5%. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian untuk variabel bebas yaitu 1) silabus, 2) Rancangan 

Pedoman Pembelajaran (RPP) sesuai perpaduan model pembelajaran CPS dan 

Kooperatif STAD untuk kelas eksperimen dan pembelajaran saintifik untuk kelas 

kontrol, 3) lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran, 4) catatan lapangan 

penelitian. Instrumen penelitian untuk variabel terikat menggunakan tes uraian dan 

rubrik penilaian tes yang disesuaikan untuk mengukur setiap aspek keterampilan 

berpikir kreatif. Aspek yang digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif 

diadaptasi berdasarkan karakteristik kreativitas personal kategori generating ideas oleh 

Treffinger pada Tabel 2. Soal yang digunakan untuk pretes dan postes sama. Sebelum 

soal tes digunakan, telah diuji kualitasnya melalui uji validitas dan uji reliabilitas.  

Prosedur Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 mulai 

bulan September 2015 hingga bulan April 2016. Prosedur penelitian terdiri dari tahp 

persiapan penelitian, pengambilan data pada terdiri dari pretes, penerapan pembelajaran 

pada KD 3.9 dan 4.9 materi ekologi dan KD 3.10 dan 4.10 materi perubahan 
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lingkungan, postes, menganalisis data dan pembahasan, dan melaporkan penelitian. 

Pengumpulan data untuk variabel bebas secara observasi, sedangkan untuk variabel 

terikat dengan cara tes. Petugas yang terlibat dalam pengambilan data adalah peneliti 

sendiri dibantu dengan dua orang observer. 

Tabel 2. Aspek Karakteristik Keterampilan Berpikir Kreatif 

Aspek Deskripsi 

Kelancaran (fluency) Menuliskan banyak ide-ide/alternatif jawaban  

Keluwesan  (flexibility) Mengemukakan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang 

bervariasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang 

berbeda 

Keaslian (originality) Menemukan kombinasi-kombinasi yang unik (berbeda 

dengan yang lain) 

Merinci (elaboration) Memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan 

Berpikir metafora (metaphorical 

thinking) 

Membuat keterkaitan baru antara konsep dengan 

menggunakan perbandingan atau analogi 

(Sumber : Treffinger dkk., 2002: 11-13) 

Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya disajikan dan dianalisis 

uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas berdasarkan uji 

Levene. Apabila telah memenuhi syarat, data diuji hipotesis menggunakan ANAKOVA. 

Pedoman pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikasi atau probabilitas > 0,05, 

maka hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak atau jika nilai 

signifikasi atau probabilitas < 0,05, maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis 

alternatif (Ha) diterima. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil  

Hasil uji normalitas data pretes dan postes dilakukan pada residu data dari 

keseluruhan variabel terikat nilai postes keterampilan berpikir kreatif adalah sebesar 

0,200. Nilai signifikansinya di atas 0.05, sehingga diketahui data tersebut bersifat 

normal. Hasil uji homogenitas data dilakukan pada data pretes dan postes dari 

keseluruhan variabel terikat nilai postes kreatif memiliki nilai signifikansi 0,958 > 0,05. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa data tersebut bersifat homogen. 

Berdasarkan rangkuman hasil uji ANAKOVA untuk mengetahui perbedaan 

pencapaian keterampilan berpikir kreatif siswa antara kedua kelas yang digunakan pada 

penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3. Diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 

29,664 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05, maka 

hipotesis awal ditolak dan hipotesis penelitian diterima yaitu ada perbedaan pencapaian 

keterampilan berpikir kreatif siswa di kelas CPS dipadu STAD dengan kelas kontrol.  

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji ANAKOVA Perbedaan Pencapaian Keterampilan Berpikir Kreatif 

Skor 
Kuadrat Jumlah 

Tipe III 
Df Rerata Kuadrat F Signifikasi 

Model Terkoreksi 3639,736
a
 2 1819,868 15,180 ,000 

Intersep 12487,117 1 12487,117 104,156 ,000 

Pretes_Kreatif 519,236 1 519,236 4,331 ,043 

Kelas 3556,375 1 3556,375 29,664 ,000 

Error 5634,764 47 119,889   

Total 289775,000 50    

Total Tekoreksi 9274,500 49    

a. R Kuadrat = ,392 (Disesuaikan R Kuadrat = ,367) 
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Hasil uji lanjut BNT perbedaan pencapaian keterampilan berpikir kreatif antara 

kelas eksperimen dengan kontrol ditunjukkan pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4, dapat 

diketahui pencapaian keterampilan berpikir kreatif siswa di kelas eksperimen dengan 

model pembelajaran CPS Dipadu STAD secara signifikan lebih tinggi daripada kelas 

kontrol dengan pembelajaran saintifik. 

Tabel 4. Tabel BNT 

Kelas Rerata Terkoreksi Notasi 

Kontrol 66,227 a  

CPS+STAD 83,573  b 

Pembahasan 

Hasil analisis data menunjukkan data terdistrubusi secara normal dan heterogen, 

sehingga data dapat dipergunakan untuk uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

menunjukkan signifikasi 0,00 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh model 

pembelajaran CPS dipadu Kooperatif STAD pada pembelajaran biologi terhadap 

keterampilan berpikir kreatif siswa Kelas X SMA Negeri 10 Malang. Berdasarkan uji 

lanjut diketahui rerata keterampilan berpikir kreatif siswa pada kelas CPS dipadu STAD 

berbeda nyata, atau secara signifikan lebih tinggi daripada kelas kontrol yang 

menerapkan pembelajaran saintifik.  

Peningkatan keterampilan berpikir kreatif dapat dilakukan melalui proses 

pembelajaran (Sharp, 2004). Pelaksanaan pembelajaran yang memicu berpikir kreatif 

yaitu dengan menggunakan masalah-masalah yang menantang (Sasmita, 2009). Siswa 

akan lebih mudah mengkonstruksikan pemikiran apabila permasalahan yang dibahas 

seputar dunia nyata. Pemikiran kreatif perlu dilatih karena mampu membuat anak lancar 

dan luwes (fleksibel) dalam berpikir, mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut 

pandang, dan mampu melahirkan banyak gagasan (Hart & Kritsonis, 2006). Pendidik 

merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan kemampuan berpikir 

peserta didik, apalagi pada masa kompetitif sekarang ini (Eragamreddy, 2013). Pendidik 

yang tersertifikasi biasanya dapat memunculkan aspek berpikir kreatif dalam 

perencanaan dan pelaksanaan perangkat pembelajaran yang disusunnya (Fauziah, 2011). 

Siswa yang kreatif cinderung memiliki hasil belajar kognitif yang baik (Allamnakhrah, 

2013).  

Model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif yaitu 

pembelajaran berbasis masalah (Anisa, 2009). Pendekatan saintifik yang model 

pembelajarannya merujuk pada pembelajaran berbasis pemecahan masalah merupakan 

salah satu tipe kemampuan berpikir yang dapat diajarkan guru (Carson, 2007).  

Keterampilan berpikir lainnya seperti keterampilan berpikir kreatif dapat ditingkatkan 

melalui penerapan model pembelajaran CPS (Robitah, 2014; Rahayu, 2013, Hariyanti, 

2014). Bila dibandingkan antara pembelajaran saintifik yang juga dikembangkan 

berdasarkan pembelajaran five discovery skill yang dapat membuat siswa 

mengembangkan ide baru dan meningkatkan keterampilan berpikir kreatif (Dyer dkk., 

2009), model pembelajaran CPS dipadu STAD menunjukkan perbedaan yang signifikan, 

yaitu lebih meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Sesuai dengan pendapat 

McGregor (2011 dalam DeHaan, 2009), penerapan CPS dapat meningkatkan skor tes 

kreativitas siswa. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pembelajaran saintifik belum 

mengarahkan siswa pada upaya penghasilan banyak ide. Berdasarkan catatan lapangan 

penelitian, setiap pertemuan kelas kontrol tahap mengamati, sudah ada upaya guru 

untuk mengajak siswa untuk memecahkan masalah yang kontekstual, namun pada tahap 

menanya dan melakukan siswa kurang diberikan kesempatan untuk menghasilkan 
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berbagai macam permasalahan, jawaban dan langkah investigasi. Sebagian besar 

rumusan masalah berasal dari guru, siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan 

instruksi guru, tidak mengembangkan sendiri investigasi atau kurang menggali berbagai 

jawaban yang memungkinkan. Hal ini juga ditunjukkan rumusan masalah siswa yang 

lebih beragam pada kelas CPS dipadu STAD dibandingkan pada kelas pembelajaran 

saintifik. Pembelajaran harus menitik beratkan pada menerampilan keterampilan 

berpikir daripada membelajarkan pengetahuan (Carson, 2007).   

Tabel 5. Deskripsi Tahapan Model Pembelajaran CPS Dipadu STAD 

(Sumber : Diadaptasi dan dipadukan dari Treffinger & Isaksen, 2013: 90-92 dan Slavin, 2010: 165-166) 

 

Tahapan CPS dipadu STAD Deskripsi 

A. Memahami tantangan 

(individu)  

1. presentasi kelas (STAD) 

a. Mendapat penjelasan dari guru berupa pengajaran 

langsung, diskusi, atau presentasi audio-visual yang 

membahas mengenai tantangan/masalah. 

2. membangun kesempatan 

(CPS) 

b. Mengemukakan harapan terhadap tantangan/masalah untuk 

memulai suatu investigasi yang menyeluruh, berani dan 

bermanfaat. 

3. Eksplorasi data (CPS) c. Mengidentifikasi data atau fakta penting yang dapat 

memperdalam pemahaman situasi. 

4. Menentukan masalah 

(CPS) 

d. Menentukan persoalan spesifik dan merumuskan dalam 

bentuk pertanyaan yang berujung terbuka. 

B. Memunculkan ide 

(individu) 

5. Menghasilkan ide (CPS) 

e. Memunculkan berbagai ide sebanyak dan sevariatif 

mungkin untuk menanggapi masalah.  

C. Mempersiapkan aksi dalam 

tim (kelompok) 

6. Mengembangkan solusi  

(CPS) 

 

f. Berkelompok dengan anggota tim yang heterogen. 

g. Memilih solusi dan strategi terbaik berdasarkan kumpulan 

ide dari semua anggota tim. 

h. Menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk 

kegiatan investigasi. 

i. Menentukan langkah kerja yang paling tepat untuk 

memecahkan masalah.  

j. Mendesain tabel/charta yang sesuai untuk pengumpulan 

data. 

k. Melakukan kegiatan investigasi sesuai dengan rancangan 

kerja. 

7. Membangun penerimaan 

(CPS) 

l. Menganalisis data hasil investigasi, menghubungkan 

dengan berbagai literatur. 

m. Menyimpulkan hasil investigasi dengan menerima, 

menyangkal atau memodifikasi hipotesis. 

n. Mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat kegiatan 

investigasi. 

D. Merencanakan pendekatan 

dalam tim (kelompok) 

8. Penilaian tugas (CPS) 

o. Mengkomunikasikan hasil investigasi kelompok melalui 

power point, poster, artikel, laporan media, atau laporan 

tertulis. 

9. Memperbaiki proses 

(CPS) 

p. Menuliskan refleksi kelebihan dan kekurangan hasil 

investigasi berdasarkan komentar, pertanyaan dari 

kelompok lain. 

q. Memperbaiki laporan hasil investigasi. 

10. Kuis (individu) (STAD) r. Mengerjakan kuis secara induvidu. 

11. Skor kemajuan individu  

(STAD) 

s. Mendapat skor kemajuan individu yang dibandingkan 

dengan skor kuis sebelumnya (dilaksanakan di luar jam 

pelajaran) 

12. Penghargaan tim (STAD) t. Penghargaan kepada tim yang rata-rata peningkatan skor 

dalam kelompoknya paling tinggi (dilaksanakan setelah 3-5 

kali kuis). 
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Tahapan CPS dipadu STAD seperti pada Tabel 5, memiliki  berbagai kelebihan 

dalam mengaktifkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Pemaduan model 

pembelajaran yang siswa belajar secara individu terlebih dahulu baru kemudian belajar 

dalam tim, memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berpikir divergen (Robitah, 

2014). Berpikir divergen penting untuk diasah karena dapat menunjukkan kreativitas 

dalam menghasilkan ide yang banyak dan beragam atau berpikir lancar (Sharp, 2004). 

Model pembelajaran Kooperatif STAD juga sering dipadukan dengan model 

pembelajaran lain dan dapat meningkatkan keterampilan berpikir (Prayitno, 2012; 

Mahanal dkk., 2007). Tahapan-tahapan tersebut membuat siswa belajar bersama pada 

tahapan belajar dalam tim, dan selanjutnya untuk memastikan setiap anggota kelompok 

benar-benar belajar diterapkan pada tahapan kuis, skor kemajuan individu, dan 

penghargaan tim (Slavin, 2001). Selain itu, pembelajaran kooperatif dapat menimbulkan 

hubungan kolaboratif dan sosial yang dapat mempengaruhi kreativitas dan tingkat 

kompetisi siswa, dan bermanfaat untuk melatih profesionalitas di dunia kerja nantinya 

(Talat & Chaudhry, 2014). Sesuai dengan Center for Teaching Quality menjelaskan 

berpikir kreatif termasuk keterampilan abad 21 yang terdiri dari 3C, yaitu creativity 

(kreativitas), communication (komunikasi), dan collaboration (kolaborasi) (Talat & 

Chaudhry, 2014). 

Disamping berbagai kelebihan tersebut, berdasarkan catatan lapangan penelitian 

menunjukkan kelemahan model pembelajaran CPS dipadu STAD yaitu membutuhkan 

waktu yang lama dalam pelaksanaanya karena terdiri dari banyak tahapan. Pada tahapan 

mengembangkan solusi, pelaksanaan investigasi yang efektif membutuhkan alokasi 

waktu 24 jam bagi siswa untuk membawa pulang tugasnya dan memikirkan lebih 

matang. Alokasi waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan keadaan dan 

kebutuhan (Treffinger & Isaksen, 2013). Pada saat awal pelaksanaan pembelajaran  

dengan model pembelajaran CPS dipadu Kooperatif STAD tersebut siswa kesulitan 

dalam menentukan investigasi, yang berakibat lamanya waktu pembelajaran sehingga 

tahapan skor kemajuan tidak tersampaikan oleh guru. 

PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka model pembelajaran CPS dipadu STAD 

dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan 

guru untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran yang berfokus pada keterampilan 

berpikir kreatif. Saran yang dapat diterapkan untuk memperoleh pembelajaran yang 

lebih maksimal yaitu guru harus mengalokasikan waktu dengan efektif dan efisien agar 

semua tahapan pembelajaran terlaksana dan keterampilan kreatif siswa benar-benar 

terasah.  
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Abtsrak  

Model pembelajaran Cooperative merupakan model pembelajaran yang 

mengajarkan kepada siswa untuk belajar secara bersama dengan siswa yang lain 

(berkemlompok), Model pembelajaran kooperatif memiliki peranan yang sangat 

penting dalam pembelajaran salah satunya model pembelajaran cooperative Think 

Pair Share  yang mampu mengaktifkan siswa untuk terlibat secara langsung 

sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Pembelajaran kooperatif Think Pair 

Share  dapat diterapkan oleh pengajar pada tiap jenjang pendidikan.  Pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share  yang terdiri dari 3 tahapan think, pair dan share yang 

mampu mengaktifkan aktivitas dan keberanian siswa dalam pembelajaran misalnya: 

menyampaikan, menanggapi, menghargai pendapat siswa yang lain serta 

kemampuan untuk bersosialisai sehingga pembelajaran berlangsung dari banyak 

arah. Kajian ini berdasarkan pada penerapan model pembelajaran kooperatif Think 

pair share yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang terbukti mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Kata kunci: Cooperative, Think Pair Share, Hasil Belajar Siswa. 
 

Pendidikan merupakan faktor yang penting untuk mendukung kemajuan 

pembangunan bangsa, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu 

mengembangkan potensi peserta didik sehingga generasi yang akan datang memiliki 

kompetensi yang baik dan mampu bersaing, hal ini sesuai dengan UU SISDIKNAS No. 

20 tahun 2003 yang menyatakan 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 dan masyarakat. Pendidikan diperoleh melalui lembaga pendidikan 

baik formal, non formal dan informal.  

Pendidikan secara formal diperoleh melalui lembaga pendidikan yaitu sekolah 

yang dimulai dari usia dini sebagai pendidikan dasar  sejalan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasa 1 ayat 7 yang dijelaskan bahwa: pendidikan 

dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah 

dasar dan madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu 

kesatuan kelanjutan pendidikan Menengah pertama dan madrasah Tsanawiyah, atau 

bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan peraturan diatas dapat disimpulkan betapa 

pentingnya pendidikan  bagi berkembangnya suatu bangsa sehingga pendidikan 

terutama dilembaga pendidikan formal hendaknya dilaksanakan semaksimal mungkin 

yang pada akhirnya mampu menciptakan generasi yang berkualitas dan memiliki 

kemampuan dalam berkompeasesmeni untuk itu diperlukannya pelaksanaan 

pembelajaran yang bermakna.  
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Pendidikan yang diselenggarakan disekolah melibatkan banyak pihak antara lain 

masyarakat, pemerintah pada umumnya dan guru. Pendidik/ guru memiliki peranan 

yang sangat penting dalam berlangsungnya proses pembelajaran, Guru dalam kegiatan 

pembelajaran memiliki beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Menurut sumarmi 

(2012) ada lima komponen yang harus dimiliki seorang guru dalam menjalankan 

tugasnya sebagai guru yang profesional; yakni sebagai berikut: 1) guru sebagai 

pengelola, 2) guru sebagai fasilitator, 3) guru sebagai pembimbing, 4) guru sebagai 

motivator, 5) guru sebagai pelaku assesmen yang baik. Kelima komponen kompetensi 

guru yang profesional dapat diketahui dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung disekolah pada umumnya masih bersifat 

teacher center  atau berpusat pada guru. Hal ini sesuai dengan yeng kemukakan oleh 

Freire (2007) model atau metode pendidikan „gaya bank‟  sebagai berikut: Guru 

mengajar, murid belajar, Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa, Guru berfikir, 

murid difikirkan, Guru berbicara, murid mendengarkan, Guru mengatur, murid diatur, 

Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti, Guru bertindak, murid 

membayangkan bagaimana murid bertindak sesuai dengan tindakkan gurunya, Guru 

memilih apa yang diajarkan, murid menyesuaikan diri, Guru mengacaukan wewnang 

ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya dan mempertentangkanya 

dengan kebebsan murid, Guru adalah subyek proses belajar, murid objeknya.     

Pembelajaran yang bersifat gaya bank ini mengakibatkan dalam kegiatan 

pembelajar siswa cenderung pasif (teacher centered), sehingga berakibat pada hasil 

belajar siswa yang tidak menacapi standar KKM, roses pembelajaran dimasa sekarang 

sudah saatnya mengalami perubahan siswa aktif (student centered) sehingga proses 

pembelajaran yang dilakukan akan lebih bermakna baik bagi pendidik dan peserta didik. 

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran cooperative Think pair share 

meningkatkan hasil belajar siswa.   

PEMBAHASAN  

Pembelajaran Coopertive 

Pembelajaran coopertive merupakan salah satu cara untuk mengubah proses 

pembelajaran agar lebih bermakna. Pembelajaran cooperative merupakan proses 

pembelajarn dimana siswa belajar dengan cara berkelompok dan ada interaksi 

didalamnya, guru berperan sebagai fasilitator agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Menurut Sanjaya (2006) Cooperative Learning merupakan kegiatan belajar siswa yang 

dilakukan dengan cara berkelompok. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Menurut suprijono (2009) 

pembelajaran cooperative adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh 

guru, guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan dukungan tetapi tidak 

mengarahkan kelompok kearah hasil yang sudah disiapkan sebalumnya. Kumpulan 

disebut kelompok apabila ada interaksi, mempunyai tujuan, berstruktur, groupness, 

interaksi adalah saling mempengaruhi individu yang satu dengan individu yang lainnya. 

Hal ini diperkuat degan pendapat Rusman (2012) dalam pembelajaran cooperative guru 

lebih berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung kearah 

pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri. Guru tidak hanya 

memberikan pengetahuan pada siswa, tetapi juga harus membangun pengetahuan dan 

pikirannya. Disamping aktivitas dan kreativitas yang diharapkan dalam proses 
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pembelajaran dituntut adanya Interaksi yang seimbang, interaksi yang dimaksud adalah 

adanya interaksi atau komunikasi anatar guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa 

dengan guru. Dalam proses belajar diharapkan adanya komunikasi banyak arah yang 

memungkinkan akan terjadinya aktivitas dan kreativitas yang diharapkan.  

Dalam pembelajaran cooperative  unsur utama adanya ketergantungan positif 

diantara kelompok,  tanggung jawab individu dan interaksi promotif. Menurut suprijono 

(2009) unsur pertama pembelajaran Cooperative adalah saling ketergantungan positif  

dalam pembelajaran Cooperative ada 2 pertanggung jawaban kelompok yaitu: 

memperlajari bahan yang ditugaskan kepada kelompok dan menjamin semua anggota 

kelompok seacara individu mempelajari bahan yang ditugaskan. Unsur kedua adalah 

tanggung jawab individu muncul jika dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan 

kelompok. Unsur ketiga adalah interaksi promotif  unsur ini penting karena dapat 

menghasilakan ketergantungan positif. Ciri-ciri interaksi promotif adalah : 

a. Saling membantu secara efektif dan efisien 

b. Saling memberi informasi dan sarana yang diperlukan 

c. Memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien 

d. Saling mengingatkan 

e. Saling membantu dan merumuskan dan mengembangkan argumentasi serta 

meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah yang dihadapi 

f.    Saling percaya 

g. Saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama 

Dalam pembelajaran cooperative learning interaksi antar siswa terjadi diantara 

siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang heterogen dan membantu 

mengembangkan kemampuan interpersonal siswa, hal ini sejalan yang dikemukakan 

oleh Isjoni (2007) beberapa ciri dari Cooperative  learning adalah; (a) setiap anggota 

memiliki peran, (b) terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa, (c) setiap 

anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman 

kelompoknya, (d) guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok, dan (e) guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat 

dipelukan.   

Menurut Roger dan david Johnson (Lie, 2008) mengatakan bahwa tidak semua 

kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. Untuk mencapai hasil yang 

maksimal, lima unsur dasar model pembelajaran cooperative adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip ketergantungan positif 

Beberapa cara membangun ketergantungan positif yaitu: 

a. Menumbuhkan perasaan peserta didik bahwa dirinya terintgrasi dalam 

kelompok, pencapaian tujuan terjadi jika semua anggota kelompok 

mencapai tujuan. Peserta didik harus bekerja sama untuk mencapai tujuan, 

tanpa kebersamaan tujuan mereka tidak akan tercapai. 

b. Mengusahakan agar semua anggota kelompok mendapatkan penghargaan 

yang sama jika kelompok mereka berhasil mencapai tujuan 

c. Mengatur sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik dalam kelompok 

hanya mendapatkan sebagian dari keseluruhan tugas kelompok. Artinya, 

mereka belum dapat menyelesaikan tugas, sebelum mereka menyatukan 

perolehan tugas mereka menjadi satu.  

d. Setiap peserta didik ditugasi dengan tugas atau peran yang saling 

mendukung, saling melengkapi, dan saling terikat denag peserta didik lain 

dalam kelompok. 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

456 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

2. Tanggung jawab perseorangan 

Beberapa cara menumbuhkan tanggung jawab perseorangan adalah: 

a. Kelompok belajar jangan terlalu besar 

b. Melakukan Assesment terhadap setiap siswa 

c. Memberi tugas kepada siswa, yang dipilih secara random untuk 

mempersentasikan hasil kelompoknya kepada guru maupun kepada 

seluruh peserta didik didepan kelas 

d. Mengamati setiap kelompok dan mencatat frekuensi individu dalam 

membantu kelompok 

e. Menugasi seorang peserta didik untuk berperan sebagai  pemeriksa 

dikelompoknya 

f. Menugasi peserta didik mengajar temanya. 

3. Tatap muka 

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan kesempatan untuk bertemu 

muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar 

untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Hasil 

pemikirn beberap kepala akan lebih kaya daripada hasil pemikiran dari satu 

kepala saja. Para anggota kelompok diberikesempatan untuk mengenal dan 

menerima satu sama lain dalam kegiatan tatap muka dan interaksi pribadi 

4. Komunikasi antar anggota 

Unsur ini juga menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai 

keterampilan berkomunikasi. Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, 

pengajar perlu mengajarkan cara berkomunikasi. Tidak setiap siswa 

mempunyai keahlian mendengarkan dan berbicara. Keberhasilan suatu 

kelompok tergantung pada kesediaan para nggotanya untuk saling juga 

mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat 

mereka. 

5. 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 diadakan setiap kali ada kerja kelompok, tetapi bisa diadakan selang 

beberapa waktu setelah beberapa kali pembelajar terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran cooperative learning. 

Teknik pembelajaran coopertive digunakan untuk memudahkan siswa dalam 

memahami materi dalam pembelajaran, keterampilan sosial merupakan salah satu 

kemampuan siswa yang dapat dikembangkan siswa melalui strategi cooperative 

learning yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Menurut Lie dalam Isjoni 

(2002) terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar 

dikelas yaitu: 

1) Teknik mencari pasangan (Make a Mach) 

2) Bertukar pasangan 

3) Berfikir berpasangan (Think Pair Share) 

4) Berkirim salam dan soal 

5) Kepala bernomor (Numbered  Heads Together) 

6) Dua tinggal dua tamu (Two Stay Two Stray) 

7) Keliling kelompok 

8) Kancing Gemerincing 
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9) Keliling kelas 

10) Lingkaran Kecil-Lingkaran Besar (Inside-Outside Cirle) 

11) Tari bambu 

12) Bercerita Berpasangan (Paired Storytelling) 

Think Pair Share 

Think pair share merupakan salah satu pembelajaran cooperative learning,  

pembelajaran dengan model Think pair share dilakukan dengan pengelompokan kecil 

yang terdiri dari 2 orang siswa-siswi yang memberikan kesempatan untuk tiap individu 

agar berani terlibat dalam diskusi kelompok. Menurut  Lie (2008) mengemukakan 

bahwa  “think pair share adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa 

untuk bekerja sendiri dan bekerjasama dengan orang lain”. Model ini dapat 

mengaktifkam seluruh siswa selama proses pembelajaran dan memberikan kesempatan 

untuk bekerjasama antar siswa yang mempunyai kemampuan heterogen.  

Joyce mengemukakan bahwa model pembelajaran merupakan suatu perencanaan 

atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas 

maupun tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk 

didalamnya buku-buku, flim, komputer, kurikulum dan lain-lain (Trianto, 2010) 

Think pair share  yang awalnya dikembangkan oleh Frank Lyman (Arends:2008) 

adalah cara efektif untuk mengubah pola wacana dalam kelas. Pendekatan ini 

menantang asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi perlu dilakukan dalam setting 

seluruh kelompok, dan memiliki prosedur-prosedur built-in untuk memberikan lebih 

banyak waktu kepada siswa untuk berfikir, untuk merespon dan untuk saling membantu. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran cooperative Think pair share   adalah: think, 

pair, share. 

Langkah 1- thinking : guru mengajukan sebuah pertanyaan atau isu terkait dengan 

pelajaran dan meminta siswa-siswanya untuk menggunakan waktu memikirkan sendiri 

tentang jawaban untuk isu tersebut. 

Langkah 2- pairing : pada tahap ini guru meminta siswa untuk berpasang-

pasangan  dan mendiskusikan segala sudah mereka pikirkan. Pada tahap pairing waktu 

yang diberikan oleh guru lebih lam dari tahap Thinking. 

Langkah 3- sharing : dalam langkah terakhir ini, guru meminta pasangan-

pasangan siswa untuk berbagi  sesuatu yang sudah dibicarakan bersama pasangannya 

masing-masing dengan seluruh kelas. Lebih efektif bagi guru untuk berjalan 

mengelilingi ruangan, dari satu pasangan ke pasangan yang lain sampai sekitar 

seperempat atau seluruh pasangan berkesempatan melaporkan hasil diskusi mereka. 

Pelaksanaan model pembelajaran cooperative think pair share dapat 

mengembangkan kemampuan siswa dalam meyampaikan ide-ide, respek terhadap 

pendapat dari siswa yang lain meningkatkan motivasi siswa sehingga pembelajaran 

bermakan dapat terwujud.  

Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan proses akhir dari kegiatan pembelajaran. Hasil belajar 

siswa diketahui oleh guru melaui asesmen yang dilakukan setelah selesainya proses 

pembelajaran pada materi  yang sudah dipelajari, dimana asesmen hasil belajar yang 

dilakukan oleh guru terbagi dalam 3 bagian kemampuan kognitif, afektif dan 

Psikomotorik. Menurut Gagne dalam Suprijono (2009) hasil belajar berupa:  
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a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara spesifik 

terhadap rangsangan spesifik. 

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang.
 
 

c. Srategi kognitif yaitu kecakapan yang menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan kosep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerakkan 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objel berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut.  

Menurut Bloom hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik.  Domain kognitif adalah Knowledge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, dan contoh), application 

(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan evaluatian 

(menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan 

respon). Valuing (nilai), organization (organisasi) characterization (kharakterisasi). 

Domain psikomotorik meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized. 

 Hasil belajar memiliki peranan yang penting baik bagi siswa, guru, maupun bagi 

sekolah. Peranan hasil belajar bagi siswa dapat digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana siswa mampu memahami materi yang sudah dipelajari dengan mencapi nilai 

minimal sama dengan (KKM) yang sudah ditetapkan oleh guru pada bidang 

matapelajaran yang diajarkan. Bagi guru dengan adanya hasil belajar guru dapat 

mengetahui siswa-siswa yang sudah mampu memahami materi yang diajarkan yang 

dilihat dari nilai yang diperoleh siswa setelah evaluasi yang dilakukan berapa banyak 

siswa yang sudah mencapai nilai KKM serta dapat mengetahui apakah pembelajaran 

yang dilakukan dengan metode, media, model yang digunakan perlu untuk direvisi 

kembali atau tidak. 

Bagi  sekolah hasil belajar dapat digunakan untuk mengetahui kualitas 

pembelajaran yang sudah dilakukan disekolah, hasil belajar yang peroleh dari tahun-

ketahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah untuk mengetahui apakah yang 

dilakukan disekolah sudah memenuhi standar pendidikan  atau belum, juga dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah untuk menyusun berbagai program 

pendidikan dimasa yang akan datang.  

Penelitian yang terkait dengan Pembelajaran Cooperative Think Pair Share 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mutiara (2009) Upaya meningkatkan hasil belajar 

Biologi Dengan Metode TPS Disertai Eksperimen Pada Siswa SMAN I Batang Hari 

Lampung Timur dari penelitian yag telah dilakukan diketahui bahwa hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I kesiklus II. Pada siklus I jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 17 orang siswa dan tidak tuntas sebanyak 15 53,12% yang tuntas dan 46,87% 

yang tidak tuntas pada siklus II jumlah siswa yang tuntas 27 siswa atau sebesar 84,37% 

dan 5 siswa yang tidak tuntas atau sebesar 15,63%.  

Penelitian tersebut dikuatkan Dewi (2013) Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TPS (Think Pirs Share) Dengan Memanfaatkan Media Konkret Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar PKn pada Siswa kelas X TKJ SMK TI Bali Global 
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Singaraja, dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa hasil belajar siwa mengalami 

peningkatan pada siklus I termasuk dalam kategori kurang dengan nilai rata-rata sebesar 

73,94 dan tingkat ketuntasan belajar secara klasikal hanya mencapai 50%, sedangkan 

pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 82,86 dengan kriteria 

sangat baik, dan tingkat ketuntasan belajar siswa secara klasikal sebesar 85,76%.  

Sesuai degan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2014) Penerapan Model 

Pembelajaran Koopertif Think Pair Share Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA siswa 

kelas V SD Negeri I Bongkok kabupaten Tegal, dari peniltian yang dilakukan bahwa 

hasil belajar siswa  mengalami peningkatan pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa 

sebesar 80% dengan ketuntasan klasikal 83,34% sedangkan pada siklus  II rata-rata 

hasil belajar siswa mengalami peningkatan menjadi 81,87% dengan ketuntasan klasikal 

91,66%. 

PENUTUP  

Pembelajaran Coopertive Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada tiap jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Pembelajaran cooperative 

dapat membuat siswa untuk aktif selama proses pembelajaran, keaktifan siswa dalam 

pembelajaran akan berdampak pada hasil belajar yang dilakukan. Pelaksanan 

pembelajaran cooperative diperlukan kesiapan yang lebih matang baik dari perangkat 

pembelajaran, media yang digunakan, kontrol dalam pelaksanaanya sehingga 

pembelajaran cooperativenya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh 

pengajar.  

Pembelajaran cooperative think pair share memiliki tiga tahapan dimana pada 

tahap Think siswa belajar dengan berfikir sendiri (secara individu), tahap pair siswa 

melakukan diskusi dengan teman dalam kelompoknya yang terdiri dari 2 orang 

(berkelompok), tahap share siswa berbagi dengan kelompok lain terhadap jawaban dari 

pertanyan yang diberikan oleh pengajar. Pada tahap pair dan share inilah siswa belajar 

untuk berani dalam menyampaikan pendapat, menghargai pendapat, menanggapi 

pendapat dari siswa lain serta belajar untuk bersosialisasi. Dengan model pembelajaran 

cooperative pembelajaran akan berlangsung dengan menyenangkan dan bermakna dan 

pembelajaran tidak lagi bersifat teacher center karena dengan pembelajaran cooperative 

siswa dituntut untuk lebih banyak terlibat langsung sehingga pembelajaran  yang 

dilakukan melalui banyak arah yaitu dari guru kesiswa, siswa keguru, siswa dan siswa. 

Melaui pembelajaran cooperative pembelajaran antar siswa terjadi dengan dilakukannya 

pengelompokkan siswa secara heterogen sehingga siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi, menegah dan rendah akan saling melengkapi untuk menyelasikan tugas dari guru 

sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. 
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Abstrak 
Permasalahan pada penelitian ini berdasarkan pengalaman peneliti dalam mengajar 

kelas VIII di SMPN 3 Tanjung Jabung Timur pada mata pelajaran IPS, dimana 

peneliti menemukan masih lemahnya siswa dalam memecahkan masalah dalam 

proses pembelajaran. Lemahnya siswa tersebut dikarenakan siswa belum memiliki 

keterampilan berfikir kritis. Aktifitas proses belajar mengajar, siswa hanya 

mendengarkan dan menulis informasi yang guru sampaikan membuat siswa tidak 

memiliki keterampilan berfikir kritis yang tercermin dari ketidakpekaan dan 

ketidakpahaman siswa terhadap permasalahan di lingkungan sekitar Siswa terbiasa 

dijejali materi pembelajaran bersifat hapalan, sehingga tidak memberikan 

kebermaknaan dalam belajar. Oleh karena itu penelitian ini berupaya meningkatkan 

keterampilan berfikir kristis siswa melalui penerapan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) untuk meningkatkan keterampilan berfikir kritis siswa. 

Dalam proses pembelajaranya, PBL menitik beratkan pada siswa untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dengan kemampuan pengetahuan 

dan keterampilan yang mereka miliki.  

Kata Kunci: Keterampilan Berfikir Kritis, PBL 

Suatu negara jika ingin mengarah pada perwujudan peningkatan pertumbuhan dan 

pembangunan harus memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di negaranya. Jika kita 

menilik perkembangan pendidikan di Indonesia belumlah menuju pada pendidikan yang 

berkualitas hal ini bisa terlihat dari belum meratanya layanan dan fasilitas yang 

diberikan pemerintah kepada satuan unit pendidikan baik di pedesaan dan perkotaan 

masih sangat kontras terlihat. Hal itu membuat pendidikan di Indonesia terjadi 

kejomplangan, walaupun dalam UUD 1945 telah tersirat bahwa setiap warga negara 

Indonesia berhak memperoleh dan mendapatkan pendidikan yang layak. Masih carut 

marutnya pengelolaan pendidikan di negeri ini mengakibatkan tujuan pendidikan 

nasional belum tercapai, sehingga kualitas pendidikan nasional masih tergolong rendah. 

Banyak faktor yang membuat rendahnya kualitas pendidikan nasional yakni masih 

terbatas dan kurang meratanya dana pendidikan untuk setiap satuan unit pendidikan,  

pengadaan sarana dan prasarana masih kurang, dan pengelolaan proses pembelajaran. 

Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan minimnya sosialisasi kurikulum sebelum 

kurikulum baru dijalankan. Problematika pendidikan itulah yang menjadi tanggung 

jawab dan membutuhkan keseriusan lebih untuk mencari solusinya. 

Selain permasalahan di atas, permasalahan yang sering terjadi dan tampak nyata 

adalah dalam proses belajar mengajar. Seperti yang dialami oleh peneliti dalam 

mengajar mata pelajaran IPS kelas VIII. Dimana, aktivitas belajar siswa cenderung 

hanya mendengarkan dan menulis informasi yang disampaikan oleh guru dan keadaan 

ini telah membuat siswa tidak memilki keterampilan untuk dapat berpikir kritis yang 

tercermin dari ketidak pekaan siswa terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan 

sekitar. Mereka terbiasa disuguhkan materi pembelajaran hanya untuk dihapal saja 

bukan untuk memahami konsep dari materi tersebut. Banyak pengetahuan siswa yang 
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dimiliki dari proses pembelajaran tetapi mereka tidak bisa menghubungkanya dengan 

situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Pengetahuan yang mereka miliki hanya terbatas 

pada kemampuan pengetahuan kognitif siswa, sedangkan afektif dan psikomotor 

mereka masih belum terlihat. Seharusnya ketika siswa mengikuti suatu proses 

pembelajaran ketiga kemampuan tersebut harus mereka kuasai. Apabila mereka 

memiliki ketiga kemampuan tersebut secara otomatis mereka juga akan memilki 

keterampilan berfikir kritis. Mereka akan menjadi manusia yang cerdas dalam 

menghadapi permasalahan yang dihadapi maupun permasalahan yang ada dikemudian 

hari.  

Adapun solusi untuk menyelesaikan permasalahan di atas, adalah pendidik atau 

guru harus menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi siswa supaya 

dapat menumbuhkan semangat belajar, rasa percaya diri, kreativitas, dan membentuk 

perilaku yang bermoral bagi siswa. Dengan demikian, proses belajar mengajar akan 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk mewujudkanya diperlukan adanya 

keterkaitan dan kolaborasi dari elemen-elemen pendidikan. Hal itu bisa dilihat dari segi 

siswa, guru, sumber-sumber belajar, media pembelajaran, metode pembelajaran, materi 

yang sesuai, kurikulum dan alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan pendidikan yang 

berkolaborasi  untuk mewujudkan tujuan pembelajaran dan pendidikan. 

Pembelajaran yang bermakna menjadi langkah pertama dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. Dimana siswa dapat menggali kemampuannya sendiri tanpa adanya tekanan dan 

paksaan serta tuntutan dalam menyelesaikan tugas belajarnya sebagai seorang siswa. 

Salah satu cara menciptakan pembelajaran yang bermakna adalah dengan menerapkan 

model pembelajaran Problem Based Learning. Penerapan model tersebut akan mampu 

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Karena pembelajaranya menitik 

beratkan pada siswa, sehingga siswa bisa mencari dan menemukan solusi dari 

permasalahan tersebut. Kemampuan menemukan solusi dari suatu permasalahan bisa 

disebut dengan berfikir kritis. Selain itu juga penerapan model tersebut akan melatih 

siswa untuk mengembangkan potensi siswa secara dinamis dan aplikatif.  

Menurut Sumarmi (2012), pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dikembangkan untuk belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka 

dalam pengalaman nyata, atau simulasi dan menjadi pembelajar yang otonom dan 

mandiri. Artinya bahwa pembelajaran ini memerlukan peran guru sebagai fasilitator dan 

siswa sebagai pelaksananya. Dalam proses pembelajaranya siswa dituntut lebih aktif 

berperan dalam menyelesaikan masalah yang disuguhkan oleh guru dengan kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotor yang mereka milki sehingga dapat melatih berfikir 

kritis pada siswa.  

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik mengangkat topik 

yaitu meningkatkan keterampilan berfikir kritis siswa melalui penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam penyelesaian tesis melalui studi 

pendahuluan ini. Di SMPN Satap 3 Tanjung Jabung Timur siswa kelas VIII mengalami 

permasalahan serupa dimana siswa masih lemah dalam keterampilan berfikir kritisnya 

pada mata pelajaran IPS. Dalam aktifitas proses belajar mengajar, siswa hanya 

mendengarkan dan menulis informasi yang guru sampaikan sehingga membuat siswa 

tidak terlatih keterampilan berfikir kritis yang tercermin dari ketidakpekaan dan 

ketidakpahaman siswa terhadap fenomena-fenomena yang mereka hadapi.  

Dalam penelitian studi pendahuluan ini yang nantinya akan menjadi sebuah tesis 

menggunakan suatu metode penelitian tindakan kelas (PTK). Penulis secara langsung 
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mengamati perkembangan keterampilan berfikir kritis siswa melalui penerapan Problem 

Based Learning (PBL) pada mata pelajaran IPS. Penulis mengharapkan hasil penelitian 

ini akan meningkatkan keterampilan berfikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS. 

Sehingga penulis menuangkanya melalui judul artikel ini yakni Meningkatkan 

Keterampilan Berfikir Kritis Siswa Melalui Penerapan Model Problem Based Learning 

Pada Mata Pelajaran IPS Kelas VIII di SMPN Satap 3 Tanjung Jabung Timur”.  

Model Pembelajaran PBL 

Cunningham et.al.(Barrett, 2005) mendefiniskan PBL sebagai strategi pengajaran 

yang secara bersamaan mengembangkan strategi pemecahan masalah, pengetahuan 

disiplin, dan keterampilan dengan menempatkan siswa dalam peran aktif sebagai 

pemecah masalah dihadapkan dengan masalah terstruktur yang mencerminkan masalah 

dunia nyata. Hal tersebut berarti bahwa PBL memberikan siswa kesempatan untuk 

melatih perannya dalam proses pembelajaran guna memecahkan suatu masalah yang 

mereka hadapi dalam dunia nyata.  

Selanjutnya  Arends (2008) menjelaskan bahwa Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dirancang terutama untuk membantu siswa mengembangkan 

ketrampilan berfikir, ketrampilan menyelesaikan masalah, dan ketrampilan 

intelektualnya, mempelajari peran-peran orang dewasa dengan mengalaminya melalui 

berbagai situasi riil atau situasi yang disimulasikan dan menjadi pelajar mandiri dan 

otonom. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa dalam PBL siswa dilatih untuk mandiri 

dan otonom dalam mengembangkan keterampilan berfikir kritis mereka dengan 

mempelajari peran-peran yang dilakukan pada orang dewasa. 

Barrows (1996) dalam penelitiannya menjelaskan tentang karakteristik 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah sebagai berikut :  

1. Belajar adalah berpusat pada siswa, artinya dibawah bimbingan guru, siswa harus 

memilki tanggung jawab untuk memahami suatu permasalahan dan mengelola 

permasalahan. 

2. Pembelajaran dengan kelompok kecil, terdiri dari lima sampai delapan atau 

sembilan siswa, kelompok kecil tersebut juga bersifat heterogen dalam arti terdiri 

dari siswa dengan kemampuan berbeda, sehingga dapat melatih siswa untuk bekerja 

secara intens dan efektif. 

3. Guru sebagai fasilitator atau pemandu, pada posisi ini guru tidak berperan sebagai 

seseorang yang ahli tetapi hanya sebagai tutor yang dapat memandu siswa untuk 

dapat membangun pertanyaan dan dari pertanyaan tersebut siswa mampu menelola 

suatu permasalahan. 

4. Permasalah menjadi focus utama dan stimulus dalam pembelajaran, untuk 

memahami sebuah permasalahan, siswa harus memilki pengetahuan dasar terhadap 

masalah tersebut, sehingga dapat lebih focus dalam mengintegrasikan informasi dari 

berbagai disiplin ilmu. 

5. Permasalahan adalah sarana dalam mengembangkan keterampilan pemecahan 

masalah, untuk mengembangkan keterampilan tersebut maka format masalah harus 

menyajikan permasalahan yang real terjadi di lapangan sehingga memungkinkan 

siswa untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. 

6. Informasi diperoleh melalui pembelajaran mandiri, maka melalui pembelajaran 

yang menggali permasalahan di dunia nyata siswa dapat mengakumulasikan 

pengetahuan yang mereka peroleh melalui diskusi dalam kerja sama kelompok, 

melakukan penyelidikan dan menganalisis apa yang telah mereka peroleh. 
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Model pembelajaran Problem Based Learning melibatkan peran guru sebagai 

fasilitator untuk memanatu, mengamati, memfasilitasi dan menstimulasi apa yang siswa 

lakukan dalam aktivitas pembelajaran. Guru dituntut untuk memahami betul tahapan-

tahapan kerja yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran PBL. Ada beberapa 

hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam penerapan model pembelajaran PBL 

agar berjalan dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh Barrett (2005) berikut: 

1. Be interested and enthusiastic 

2. Forget lecturing 

3. Tolerate silence 

4. Get students talking to each other and not to you 

5. Make sure the group agree on learning issues before the group ends 

6. Promote the use of accurate current information resources as students research their 

learning issues 

7. Remember the learning outcomes of the case and course 

8. Establish a good learning environment for the group 

9. Be yourself 

Lebih lanjut dapat dijelaskan tentang langkah-langkah dalam PBL dalam bentuk 

tabel berikut: 
Tabel 1 Langkah-langkah Problem Based Learning 

Tahapan Indikator Tindakan guru 

1 Orientasi siswa pada 

masalah 

Memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran , 

menjelaskan kebutuhan yang diperlukan, dan memotivasi siswa 

pada aktivitas pemecahan masalah 

2 Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Memberikan bantuan pada siswa dalam mengartikan dan 

mengorganisasikan tugas dalam proses pembelajaran yang 

berhubungan dengan permasalahan yang ada. 

3 Membimbing 

pengalaman 

individual/kelompok 

Memberikan dorongan pada siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai dengan kondisi yang ada, serta 

melaksanakan eksperimen untuk menjelaskan pemecahan 

masalah 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Memberikan bantuan pada siswa dalam memplaningkan dan 

menyajikan karya serta membantu mereka membagi tugas 

dengan temannya yang sesuai seperti laporan 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Memberikan bantuan pada siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka 

gunakan. 

Sumber: Ibrahim, Nur, dan Ismail (dalam Miftakhul Huda, 2002) 

Tabel di atas menjelaskan betapa pentingnya peran guru dilibatkan dalam PBL, 

walaupun pada dasarnya dalam PBL siswa yang harus berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping siswa dalam belajar, dan 

guru hanya memberikan bantuan dan dorongan untuk mengarahkan siswa agar dapat 

memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. 

Keterampilan Berfikir Kritis Siswa 

Manusia selalu melakukan aktivitas berfikir, karena berfikir merupakan bagian 

hidup yang tidak bisa dilepaskan. Antara manusia yang satu dengan yang lainya 

memiliki kemampuan berfikir yang berbeda. Demikian juga siswa, sebagai manusia 

mereka melakukan aktifitas berfikir yang berbeda pula dalam menyikapi dan memahami 

suatu permasalahan yang mereka hadapi. Siswa yang mampu memecahkan 

permasalahan dan memahami konsep materi yang mereka hadapi adalah siswa yang 

memiliki keterampilan berfikir kritis. Sadia (2008 : 221) menyatakan bahwa pendidikan 
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yang seharusnya dilakukan sekarang ini adalah tidak semata-mata menekankan pada 

pemahaman konsep tetapi harus mampu mengakomodir siswa untuk dapat mengasah 

keterampilan berpikir siswa, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu 

keterampilan berpikir kritis. 

Lebih lanjut Lipman dalam Redhana (2009) menjelaskan bahwa dengan 

keterampilan berpikir kritis, siswa akan mempunyai wawasan yang luas; berpikiran 

terbuka; mampu menghadapi tantangan; dan dapat menghindarkan diri dari penipuan, 

indoktrinasi dan pencucian otak.  Terwujudnya masyarakat terdidik seperti yang di cita 

– citakan dalam pendidikan nasional dapat tercermin dari lulusannya yang memilki 

pandangan jauh kedepan dan teladan bagi masyarakat sehingga perlunya pembelajaran 

yang menekankan pada keterampilan berpikir kritis, sebab keterampilan ini merupakan 

keterampilan dalam hidup.  

Menurut Ennis (Kurniasari, 2004) ada terdapat enam unsur dasar dalam berfikir 

kritis yaitu fokus (focus), alasan (reason), kesimpulan (inference), situasi (situation), 

kejelasan (clarity), dan pemeriksaan secara menyeluruh (overview). Suwono (2008:5) 

menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dijabarkan dengan 

kemampuan berpikir kritis dimana seseorang mampu berpikir kreatif dan dapat 

menyelesaikan suatu masalah dengan indikatornya yaitu kemampuan analisi, sinyesis 

dan evaluasi.  

Dari pengertian dan unsur yang ada dalam berfikir kritis, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa berfikir kritis merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki 

siswa dalam memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman 

yang dimilikinya. Apabila siswa telah memiliki kemampuan berfikir kritis, mereka akan 

menjadi manusia yang memiliki kualitas hidup yang lebih baik, karena mereka 

menggunakan kemampuan berfikirnya untuk menyikapi permaslahan yang ada di 

hadapan mereka. 

Mata Pelajaran IPS 

Secara mendasar pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) berkaitan dengan 

lingkungan kehidupan manusia yang erat sekali kaitanya dalam memenuhi segala 

kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Pembelajaran IPS bagian dari 

salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa SMP/MTS. Mulyasa (2006) 

menjelaskan bahwa melalui mata pelajaran IPS peserta didik diharapkan dapat menjadi 

warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab serta warga dunia 

yang cinta damai. Hal itu berarti bahwa pembelajaran IPS mengajarkan siswa untuk 

memiliki sikap yang terbuka atau mau menerima pendapat orang lain, tanggung jawab 

dan penuh dengan cinta kasih terhadap sesama manusia.  

Soemantri (2001) mendefinisikan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan 

gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, 

kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama. Hal 

tersebut mengidentifikasikan bahwa IPS adalah bagian dari keterpaduan ilmu-ilmu lain 

sebagai penunjang efektifitas kegiatan kehidupan manusia. Adanya keterpaduan 

tersebut memberikan manfaat dan tujuan bagi siswa dalam menelaah kehidupan saat ini 

dan masa depan. Sehingga untuk jenjang sekolah SMP/MTS untuk mempelajari Ilmu 

Pengetahuan Sosial dinamakan dengan mata pelajaran IPS terpadu. 

National Council for Social Studies (dalam Savage,1996)” menjelaskan bahwa 

„‟Social Studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote 

civic competence. Within the school program, Social Studies provides coordinated, 

systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, 
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economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, 

and sociology, as well as appropriated content from the humanities, mathematics, and 

natural sciences”. Maksud dari pengertian tersebut bahwa IPS itu bagian dari 

keterpaduan atau terintgrasi dari ilmu-ilmu sosial lain dan humaniora untuk menunjang 

kompetensi peserta didik yang disajikan secara sistematis dan terorganisasi agar peserta 

didik mampu menguasai ilmu tersebut.  

Sumaatmaja (1980) menjelaskan tentang mata pelajaran IPS itu memiliki suatu 

tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memilki kepekaan terhadap 

masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang 

terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa kehidupan 

masyarakat. Sedangkan Sardiman (2004) lebih menjelaskan tentang dimensi Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) dalam Kehidupan Manusia pada tabel berikut: 

Tabel 2 . Dimensi IPS Dalam Kehidupan Manusia 

Dimensi dalam 

kehidupan manusia 
Ruang Waktu Nilai/Norma 

Area dan substansi 

pembelajaran 

Alam sebagai 

tempat dan 

penyedia potensi 

sumber daya 

Alam dan kehidupan yang 

selalu berproses, masa lalu, 

saat ini, dan yang akan 

datang 

Kaidah atau aturan yang 

menjadi perekat dan 

penjamin keharmonisan 

kehidupan manusia dan alam 

Contoh Kompetensi 

Dasar yang 

dikembangkan 

Adaptasi spasial 

dan eksploratif 

Berpikir kronologis, 

prospektif, antisipatif 

Konsisten dengan aturan 

yang disepakati dan kaidah 

alamiah masing-masing 

disiplin ilmu 

Alternatif penyajian 

dalam mata pelajaran 

Geografi Sejarah Ekonomi, 

Sosiologi/Antropologi 

Tabel di atas menjelaskan bahwa IPS memberikan dimensi pada kehidupan 

manusia. Setiap ilmu-ilmu sosial yang terpadu dalam pembelajaran IPS memberikan 

substansi pembelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan siswa sehari-hari. Mata 

pelajaran ini mengajarkan kita tentang nilai, norma, kaidah atau aturan yang menjadi 

perekat keharmonisan kehidupan manusia, selain itu juga IPS mengajarkan kita 

bagaimana bersahabat dengan alam yang menjadi tempat dan penyedia potensi 

sumberdaya untuk digunakan bagi kebutuhan manusia. Oleh karenanya pembelajaran 

IPS sangat penting diberikan bagi siswa SMP/MTS agar mereka bisa memaknai 

kehidupan. 

Lebih lanjut lagi Mutakin (1998) menjelaskan tujuan dari pembelajaran IPS 

adalah untuk (1) memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan 

masyarakat; (2) mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan 

metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah sosial; (3) mampu menggunakan model-model dan 

proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang 

berkembang di masyarakat; (4) menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-

masalah sosial, serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu 

mengambil tindakan yang tepat; (5) mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga 

mampu membangun diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab 

membangun masyarakat. Tujuan tersebut memberikan gambaran bahwa pembelajaran 

IPS perlu diajarkan pada siswa SMP/MTS untuk menunjang kehidupan masa depan 

mereka.  
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Penerapan PBL Untuk Meningkatkan Keterampilan Berfikir Kritis Siwa Dalam 

Pembelajaran IPS 

Permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat diharapkan dapat 

menyentuh kepekaan siswa sehingga diharapkan siswa dapat meresponnya secara arif 

dan bijaksana sehingga tidak menjadi korban suatau keadaan dan kurikulum yang 

berlaku sekarang memang menuntut hal demikian yaitu melalui pembentukan karakter 

peserta didik. Maka dari itu guru perlu memberikan pembelajaran dengan tepat agar 

siswa dapat dengan mudah memahami konsep dan memahami permasalahan yang 

dihadapi masyarakat dewasa ini. Untuk memahami hal tersebut siswa harus memiliki 

keterampilan berfikir kritis, dan salah satu cara agar siswa memiliki keterampilan 

tersebut, guru harus menemukan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk 

menggali dan mengasah keterampilan berfikir kritis siswa. 

Bagian dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berfikir 

kritis siswa kelas VIII di SMPN 3 Satap Tanjung Jabung Timur pada mata pelajaran IPS 

adalah melalui suatu proses penerapan model pembelajaran PBL. Penerapan PBL 

diharapkan akan memberikan kontribusi pada siswa untuk melatih keterampilan berfikir 

kritisnya dengan segala pengetahuann dan pengalaman yang dimilki siswa. Karena 

dalam model pembelajaran ini, dalam proses pembelajaranya siswa menjadi partisipan 

kunci yang aktif dalam pembelajaran untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan 

oleh guru sebagai fasilitatornya.  

PBL, dalam proses pembelajarannya siswa diarahkan untuk menemukan sendiri 

dari masalah yang dihadapi, hal tersebut dapat melatih kemampuan berfikir kritisnya. 

Apabila PBL ini digunakan dalam mata pelajaran IPS diharapkan siswa dapat 

meningkatkan keterampilan berfikir kritisnya pada mata pelajaran tersebut. Dalam 

pemblajaran IPS siswa diajarkan untuk menjadi manusia sosial, sangatlah tepat jika 

PBL ini digunakan untuk melatih meningkatkan keterampilan berfikir kritis siswa. 

Siswa dapat berinteraksi dengan siswa yang lain dengan mengemukakan pikiran-pikiran 

yang mereka miliki dalam memecahkan suatu permasalahan. Dari adanya interaksi 

tersebut merupakan salah satu cara untuk melatih keterampilan berfikir kritis siswa. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arnyana (2007) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 

Berpikir kritis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses terorganisasi yang 

melibatkan aktivitas mental yang mencakup kemampuan merumuskan masalah, 

memberikan argumen, melakukan deduksi, melakukan induksi, melakukan melakukan 

evaluasi, dan memutuskan serta melaksanakan dalam memecahkan suatu masalah.  

Pada tulisan ini, diharapkan dengan penerapan model PBL siswa kelas VIII di 

SMPN 3 Satap Tanjung Jabung Timur dapat meningkatkan keterampilan berfikir 

kritisnya pada mata pelajaran IPS. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa mata pelajaran 

IPS intinya mempelajari tentang kehidupan sosial masyarakat. Apalagi dalam era 

globalisasi saat ini siswa dituntut memahami konteks kehidupan masyarakat yang lebih 

luas. Terlebih lagi alat komunikasi dan teknologi semakin canggih membuat perubahan 

dunia yang luas ini menjadi dalam lingkup bagian kehidupan yang sangat dekat dengan 

kita. Perubahan tersebut haruslah dipahami oleh siswa dan dipecahkan persoalanya yang 

kemudian menjadi pembelajaran bagi siswa dalam melatih keterampilan berfikir kritis 

mereka yang dituangkan dalam tindakan yang disesuaikan dengan keadaan dimana 

lingkungan mereka berada.   
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KESIMPULAN 

Pembelajaran dengan menerapkan model PBL tersebut pada mata pelajaran IPS 

bagi siswa kelas VIII di SMPN 3 Satap Tanjung Jabung Timur, tentunya siswa terlatih 

keterampilan berfikirnya pada mata pelajaran itu, karena mata pelajaran IPS berkaitan 

langsung dengan fenomena-fenomena kehidapan yang sering kita alami. PBL lebih 

mengarahkan siswa belajar untuk aktif dalam memecahkan permasalahan yang relevan 

dengan fenomena yang ada. Siswa bukan hanya bekerja secara individu melainkan 

secara berkelompok untuk bersama-sama memecahkan permaslaahan dengan cara 

berdiskusi dan menyamakan persepsi dengan siswa lainya untuk mendefinisikan suatu 

permasalahan, dan memahami gejala aktual yang dihadapi masalah serta mereka 

mampu menyelesaikan pemasalahan-permasalahan melalui diskusi untuk mencapai 

tujuan dalam pembelajaran.  

Peneliti bertindak sebagai pengajar yang membuat rancangan pembelajaran, 

menyampaikan bahan ajar selama proses belajar mengajar berlangsung, menyusun soal 

test, menyusun lembar observasi dan angket, pengumpul data, penganalisis data serta 

sebagai pelapor hasil penelitian. Keterbatasan guru yang bersangkutan dalam 

menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menyebabkan peneliti 

perlu menyesuaikan diri dengan keadaan sehingga peran peneliti dalam hal ini juga 

sebagai guru pengajar, dan sudah disetujui guru yang bersangkutan demi efektifitas 

kegiatan pembelajaran dan penelitian. Diharapkan dengan menggunakan PBL siswa 

mampu meningkatkan keterampilan berfikir kritisnya dan siswa dapat memecahkan 

problema-problema yang mereka hadapi. 
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Abtsrak  
Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran IPS melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah pada siswa 

kelas 7E SMPN 24 Banjarmasin tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus, yang terdiri dari 

rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi atau evaluasi dan refleksi. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas 7E yang berjumlah 32 orang dengan rincian 13 siswa 

putra dan 19 siswa putri. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif. 

Hasil analisis kemampuan berpikir kritis pada siklus I 18 siswa atau  56,25% tuntas 

dan pada siklus II 24 siswa atau 75% tuntas. Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis meningkat melalui 

penerapan pembelajaran berbasis masalah pada siswa kelas 7.E SMP Negeri 24 

Banjarmasin tahun pelajaran 2015/2016. Disarankan kepada guru IPS untuk 

menggunakan pembelajaran berbasis masalah dengan pemanfaatan lingkungan dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS pada kompetensi dasar mendiskripsikan kondisi 

geografis dan penduduk. 

Kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, Lingkungan, Berpikir Kritis 

  

Berdasarkan hasil observasi awal pada 21 September 2015 di kelas 7 SMP 

Negeri 24 Banjarmasin, khususnya pada pembelajaran IPS, sangat tampak bahwa guru 

memberikan materi dengan ceramah, tanya jawab dan memberikan penugasan melalui 

LKS yang diberikan ke setiap sekolah-sekolah se-Kota Banjarmasin. Dari kegiatan 

tersebut terlihat bahwa tidak semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran dimana 

hanya sebagian siswa saja yang aktif bertanya, dan sebagian lagi tidak memperhatikan 

apa yang dijelaskan oleh guru. Selain itu, dalam hal keaktifan diskusi dengan guru, 

ketika guru memberikan suatu topik masalah mereka tidak mau berpikir keras untuk 

memecahkan masalah tersebut, bahkan mereka pun kebingungan untuk menjawab 

pertanyaan dari guru tersebut. 

Pada kesempatan tersebut peneliti juga diberikan kesempatan untuk memberikan 

materi terhadap siswa. Pada kesempatan tersebut peneliti menanyakan beberapa 

pertanyaan kepada siswa tentang kondisi lingkungan yang ada di kota Banjarmasin, 

yaitu 1) apakah kalian pernah mengetahui air di kota Banjarmasin berwarna coklat?, 2) 

Kebanyakan pasar di kota Banjarmasin di sepanjang sungai?, 3) secara logika, di kota 

Banjarmasin terdapat pasar Terapung?Alasan orang banjar mempunyai rumah di 

sepanjang sungai?. 

Dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada siswa kelas 7.E sangat 

terlihat bahwa siswa tidak peka terhadap masalah kontekstual yang ada di lingkungan 

sekitar dimana ketika guru memberikan suatu pertanyaan tentang masalah lingkungan 

sekitar hanya sebagian kecil siswa yang mampu mengutarakan pendapatnya dan yang 

lainnya hanya mendengarkan hasil pendapat dari temannya. Selain itu juga untuk 
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memberikan/ mengusulkan gagasan pun sangat minim. Ini menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa untuk melihat suatu fenomena/gejala terhadap 

lingkungan sekitar sangatlah rendah. Salah satu penyebabnya yaitu karena siswa kurang 

percaya diri dengan konsep dan ide yang dimiliki siswa tersebut. Selain itu juga siswa 

kurang jeli melihat gejala sosial yang ada di masyarakat, sehingga mereka kebingungan 

apa yang harus mereka utarakan. 

Dari beberapa hasil temuan tersebut maka peneliti  akan mengembangkan pola 

berpikir kritis dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Hal tersebut 

dikarenakan untuk mengatasi kebosanan terhadap murid karena selama ini mereka 

hanya belajar di dalam kelas. Upaya yang dilakukan peneliti sejalan apa yang 

diinginkan guru bidang studi IPS. Dimana IPS mempunyai sumber belajar yang sangat 

banyak dimana lingkungan bisa dijadikan sumber belajar. 

Kemampuan berpikir kritis bukan hanya merupakan suatu kemampuan yang 

dapat berkembang dengan sendirinya namun harus dilatih melalui pemberian stimulus 

yang menuntut anak untuk berpikir kritis. Diharapkan dengan model Pembelajaran 

Berbasis Masalah, kemampuan berpikir kritis siswa benar-benar dapat berkembang 

dengan maksimal. 

Salah satu model pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir kritis yaitu 

model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). PBM menemukan akar intelektualnya 

dalam hasil karya John Dewey (dalam Arends, 2008:46), Dewey mendiskripsikan 

pandangan tentang pendidikan dengan sekolah sebagai cermin masyarakat yang lebih 

besar dan kelas akan menjadi laboratorium untuk penyelidikan dan pengatasan masalah 

kehidupan nyata. Pedagogi Dewey mendorong guru untuk melibatkan siswa di berbagai 

proyek berorientasi masalah dan membantu mereka menyelidiki berbagai masalah sosial 

dan intelektual penting. 

Hmelo-Silver, (2004) menyatakan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM) adalah metode pembelajaran di mana siswa belajar melalui masalah difasilitasi 

pemecahan. Dalam Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM), pusat belajar siswa pada 

masalah yang kompleks yang tidak memiliki jawaban yang benar. Siswa bekerja dalam 

kelompok kolaboratif untuk mengidentifikasi apa yang mereka perlu belajar untuk 

memecahkan masalah, mereka terlibat belajar mandiri dan kemudian menerapkan 

pengetahuan baru mereka untuk masalah dan merenungkan apa yang mereka pelajari 

dan efektivitas strategiapa yang dilaksanakan. Guru bertindak untuk memfasilitasi 

proses pembelajaran dan bukan untuk memberikan pengetahuan. 

Barrows and Kalson dalam Hmelo-Silver, (2004) menyatakan bahwa 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) memberikan pengalaman kepada siswa dipandu 

dengan pembelajaran melalui pemecahan kompleks, masalah di dunia nyata. 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dirancang dengan beberapa tujuan penting. Hal 

ini dirancang untuk membantu siswa :1) membangun basis pengetahuan yang luas dan 

fleksibel, 2) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah yang efektif, 3) 

mengembangkan kemandirian, kemampuan belajar sepanjang hayat, 4) menjadi 

kolaborator efektif, dan 5) mempunyai kemampuan intrinsik sehingga termotivasi untuk 

belajar . 

Sumarmi (2012:148) menyatakan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang fokusnya pada siswa dengan 

mengarahkan siswa menjadi pembelajar yang mandiri yang terlihat langsung secara 

aktif dalam pembelajaran berkelompok. Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

membantu siswa mengembangkan kemampuan dalam memberikan alasan dan berpikir 
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ketika mencari data atau informasi agar mendapatkan solusi untuk suatu masalah yang 

autentik. 

Kemampuan berpikir kritis tersebut tentunya didukung juga dengan lingkungan 

belajar siswa. Lingkungan belajar ini tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas 

sehingga ada variasi dalam belajar. Menurut Sitepu (2014:47) dengan menerapkan 

pendekatan belajar dan membelajarkan berbasis aneka sumber diharapkan perbedaan 

gaya belajar, kecepatan belajar, pengetahuan awal serta tingkat dan jenis kecerdasan 

pembelajar dapat diatasi. Pendekatan ini juga dapat mengintegrasikan kemampuan 

kognitif, psikomotorik, dan afektif yang dimuat secara terpisah dalam kurikulum. 

Dalam model PBM lebih mengutamakan proses belajar dimana guru harus 

memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai kemampuan mengarahkan diri, 

yang dalam pelaksanaannya dapat mengakomodasi siswa untuk memberdayakan 

kemampuan berpikir kritisnya. Siswa didorong untuk mengutarakan gagasan yang 

bervariasi dan memberikan kesempatan siswa untuk menginterpretasikan suatu 

fenomena atau demonstrasi. Selain itu PBM dapat melibatkan siswa secara aktif dalam 

menemukan masalah dan mengutarakan alternatif-alternatif pemecahannya. Model 

PBM ini dapat melibatkan aktivitas siswa yang dominan, sedangkan peranan guru lebih 

sebagai fasilitator, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tan (2000) yang menyatakan 

bahwa model pembelajaran PBM yang diterapkan pada siswa dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis.  

Beberapa penelitian juga telah mampu mengungkapkan pentingnya 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Tohirin (2014:98) tentang “Penerapan 

model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dengan pendekatan inkuiri pada 

pembelajaran IPS untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan hasil belajar 

siswa di SMPN 14 Mataram” menemukan bahwa penerapan model Pembelajaran 

Berbasis Masalah (PBM) dengan pendekatan inkuiri dapat meningkatkan kemampuan 

berfikir kritis siswa kelas 7.A secara ilmiah dan logis terutama kemampuan 

mengidentifikasi masalah, kemampuan memberikan alasan/argumen, kemampuan 

melakukan hipotesis, dan menilai atau mengevaluasi pemecahan masalah. Selain itu 

kemampuan sosial siswa juga berkembang khususnya rasa kepedulian sosial terhadap 

permasalahan orang lain dan keterbukaan untuk mengungkapkan permasalahan sendiri.  

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Rizkiwati (2013:121) tentang 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Think Pair Share dan Problem based 

learning (PBL) untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar 

Mahasiswa Pendidikan Ekonomi STKIP HAMZANWADI Lombok Timur” 

menemukan bahwa terdapat kemampuan berfikir kritis dan hasil belajar mahasiswa 

dengan adanya sebuah perencanaan yang baik dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dan Problem Based Learning (PBL). 

METODE  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) Mettetal. 

(2012) menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) adalah metode untuk mencari 

tahu apa yang terbaik di kelas anda sendiri sehingga anda dapat meningkatkan belajar 

siswa. Kemmis and McTaggart dalam Cunningham. (2008) mendifinisikan bahwa 

penelitian tindakan kelas adalah kegiatan yang direncanakan oleh guru, berorientasi 

secara individu atau berkelompok. Hal ini ditandai dengan siklus berbentuk spiral 

dimana tahapan-tahapannya adalah identifikasi masalah, pengumpulan data yang 
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sistematis, refleksi, analisis, tindakan berbasis data diambil, dan akhirnya masalah 

tersebut didefinisikan ulang. 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai penyusun instrumen, perancang 

tindakan, pelaksana tindakan, penganalisis, dan penafsir data serta membuat laporan 

hasil penelitian. Kegiatan penelitian ini juga didukung oleh guru IPS yang lain sebagai 

observer yaitu A. Yani, S.Pd, Agus Setyawan, S.Pd, dan M. Rizqan, S.Pd. Dalam hal ini 

observer bertugas sebagai pengamat aktifitas siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran, sekaligus sebagai rekan peneliti dalam melakukan diskusi dari hasil 

penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan pada kelas 7.E SMPN 24 Banjarmasin yang 

beralamatkan di Jl. Sultan Adam Komp. Madani No.05 Banjarmasin Utara Kota 

Banjarmasin. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 7.E sebanyak 32 orang yang 

terdiri atas 13 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Kelas ini dipilih atas 

pertimbangan kemampuan berpikir kritis yang masih tergolong rendah dan belum 

memuaskan. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dimana setiap siklus terdapat 4 kali 

pertemuan. Tahapan kegiatan penelitian yang dilaksanakan yaitu: Persiapan, 

pelaksanaan, analisis, dan pelaporan. Teknik analisis data yang berupa angka atau data 

kuantitatif dilakukan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan sajian visual. 

Adapun analisis deskriptif kuantitatif yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. analisis keterlaksanaan pembelajaran, 2. kemampuan berpikir kritis, dan 3. respon 

siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah dengan pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Observasi Siklus I 

1. Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Guru 

Pengamatan keterlaksanaan pembelajaran meliputi semua kegiatan yang 

direncanakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Secara ringkas 

prosentase keterlaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini: 

Tabel 1. Prosentase Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Guru 

No Nama Observer Prosentase Kategori 

1. A. Yani, S.Pd 70 Baik 

2. Agus Setyawan, S.Pd 70 Baik 

3. Muhammad Rizqan, S.Pd 70 Baik 

Rata-rata 70 Baik 

Sumber : data diolah 

Dari data tabel di atas, ketiga observer telah memberikan pendapat yang sama 

yaitu, guru telah melaksanakan kegiatan apa yang tertulis dalam instrumen 

keterlaksanaan pembelajaran oleh guru. Hal ini bisa dilihat dari nilai rata-rata yang 

tertera pada tabel tersebut yaitu keseluruhan insturmen tersebut mempunyai nilai 70% 

dan termasuk kategori baik. 

2. Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Siswa 

Selain mengukur keterlaksanaan pembelajaran guru, observer juga mengamati 

kegiatan siswa. dalam tahapan observasi ini secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini. 
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Tabel 2.Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Siswa 

No Nama Observer Prosentase Kategori 

1. A. Yani, S.Pd 70 Baik 

2. Agus Setyawan, S.Pd 80 Sangat Baik 

3.  Muhammad Rizqan, S.Pd 90 Sangat Baik 

Rata-rata 80 Sangat Baik 

             Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan keterlaksanaan 

pembelajaran oleh siswa dengan model pembelajaran berbasis masalah selama 

pengamatan yang dilaksanakan pada siklus I oleh tiga orang observer mempunyai 

tingkat prosentase sebesar 80% yang mana prosentase tersebut masuk dalam kategori 

sangat baik.  
 

3. Respon Siswa terhadap Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

Dari angket yang dibagikan guru pada akhir siklus I, diperoleh data bahwa dari 

32 siswa yang mengisi angket tersebut, yang mana angket tersebut ada 10 pertanyaan, di 

rata-ratakan respon siswa terhadap model pembelajaran berbasis masalah mempunyai 

tingkat prosentase sebesar 97,19% dengan klasifikasi sangat baik. Berikut akan 

disajikan tabel respon siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah 

Tabel 3 Respon Siswa terhadap Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

No 
Pernyataan Siswa Terhadap Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM) 

Respon Siswa 

Dalam 

Pembelajaran 

Klasifikasi 

1 Model PBM lebih bermanfaat untuk belajar IPS 100 % Sangat Baik 

2 
Belajar IPS dengan menggunakan model PBL membuat 

saya lebih terampil 93,8 % Sangat Baik 

3 
Model PBM mendorong saya untuk menemukan ide-ide 

baru 
96,9 % Sangat Baik 

4 
Belajar IPS menggunakan model PBM membuat saya 

lebih memahami materi  
96,9 % Sangat Baik 

5 
Belajar IPS menggunakan model PBM saya merasa lebih 

termotivasi 
100 % Sangat Baik 

6 
Belajar IPS dengan model PBM dapat mengeksplorasi diri 

saya sendiri 100 % Sangat Baik 

7 
Belajar IPS dengan menggunakan model PBM melatih 

saya untuk bisa mengemukakan pendapat 90,6 % Sangat Baik 

8 
Belajar IPS menggunakan model PBM membuat saya 

lebih aktif dalam belajar 100 % Sangat Baik 

9 
Belajar IPS menggunakan model PBM membuat materi 

mudah diingat 
93,8 % Sangat Baik 

10 
Model PBM membuat pelajaran IPS lebih menarik untuk 

dipelajari 
100 % Sangat Baik 

Rata-rata 97,19 % Sangat Baik 

Sumber : data diolah 

4. Kemampuan Berpikir Kritis 

Dalam penelitian ini kemampuan berpikir kritis siswa juga dinilai. Kegiatan ini 

dilaksanakan ketika siswa melaksanakan observasi di lapangan. Pada kegiatan ini siswa 

dibentuk dalam beberapa kelompok. Tujuannya yaitu agar siswa mudah dalam 

koordinasi setiap kelompok. Guru membagikan angket kemampuan tersebut sesuai 

dengan indikator berpikir kritis. Hasil prosentasi kemampuan berpikir kritis siswa dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4 Nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa 

No Nama Kelompok Rata-rata Nilai Deskripsi 

1 BANJARMASIN 58,33 Sedang 

2 BANJARBARU 58,33 Sedang 

3 RANTAU 56,67 Sedang 

4 PELAIHARI 58,89 Sedang 

5 KANDANGAN 60,00 Kritis 

6 BARABAI 59,72 Kritis 

7 AMUNTAI 59,03 Kritis 

Rata-rata 58,71 Sedang 

Sumber : data diolah 
  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis pada siklus 

I masuk kategori sedang dengan rata-rata nilai keseluruhan sebesar 58,71. Dalam hal ini 

terlihat bahwa siswa masih banyak merasa kebingungan dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru melalui angket yang dibagikan ke setiap siswa. hal ini bukan tanpa 

alasan, siswa masih belum terbiasa dengan penugasan yang melatih mereka untuk 

berpikir kritis. Melalui pembelajaran ini diharapkan kemampuan berpikir siswa dapat 

diasah sehingga menumbuhkan sikap analisis dan kritis yang baik. Selain itu siswa yang 

tuntas secara klasikal dimana dari 32 siswa yang tuntas hanya 18 orang siswa atau 

sebesar 56,25% . Angka ini jauh dari ketuntasan klasikal berpikir kritis yang ditetapkan 

yaitu sebesar 75%.   
 

Refleksi Siklus I 

Berdasarkan data-data hasil obeservasi yang telah dianalisis dan juga 

pengalaman langsung peneliti selama kegiatan pembelajaran dengan model 

pembelajaran berbasis masalah pada siklus I menunjukkan bahwa: 

1. Keterlaksanaan pembelajaran oleh guru sudah dikatakan bagus karena dengan 

tingkat prosentasi rata-rata yaitu sebesar 70% dengan kategori baik.  

2. Keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa juga masuk dalam kategori sangat baik 

dengan nilai rata-rata prosentase sebesar 80%.  

3. Hasil rata-rata respon siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah yang 

dibagikan guru kepada siswa menunjukkan bahwa dari 10 indikator pertanyaan 

tersebut mempunyai nilai rata-rata 97,19% dengan klasifikasi sangat baik. 

4. Kemampuan berpikir kritis siswa pada siklus I masuk dalam kategori sedang, 

dimana nilai tersebut diambil dari nilai siswa dan dirata-ratakan untuk dijadikan 

nilai rata-rata kelompok. Peneliti berharap nilai tersebut dapat meningkat dengan 

adanya tahapan refleksi yang dilaksanakan antara guru dan para observer. Ada 

beberapa catatan yang disampaikan observer kepada peneliti yang mana guru harus 

lebih bisa membangkitkan motivasi siswa untuk membelajarkan kepada siswa 

tentang pentingnya mempunyai kecakapan hidup dengan kemampuan berpikir 

kritis. Selain itu pula observer menyarankan agar pada siklus II peneliti mengganti 

tempat observasi yang mana sebelumnya dilakukan di pasar yang jaraknya dekat 

dengan sekolah. Hal tersebut bukan tanpa alasan, apabila lokasi observasi tetap 

dilakukan di pasar tersebut, kecendrungan siswa akan bosan dengan kegiatan 

pembelajaran.  
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Hasil Observasi Siklus II 

1. Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Guru 

Pengamatan keterlaksanaan pembelajaran meliputi semua kegiatan yang 

direncanakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Secara ringkas prosentase 

keterlaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada table berikut ini 

Tabel 5. Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Guru 

No Nama Observer Prosentase Kategori 

1. A. Yani, S.Pd 90 Sangat Baik 

2. Agus Setyawan, S.Pd 90 Sangat Baik 

3.  Muhammad Rizqan, S.Pd 90 Sangat Baik 

Rata-rata 90 Sangat Baik 

Sumber: data diolah 

Dari data tabel di atas, ketiga observer telah memberikan pendapat yang sama 

yaitu, guru telah melaksanakan kegiatan apa yang tertulis dalam instrumen 

keterlaksanaan pembelajaran oleh guru. Hal ini bisa dilihat dari nilai rata-rata yang 

tertera pada tabel tersebut yaitu keseluruhan insturmen tersebut mempunyai nilai 90% 

dan termasuk kategori sangat baik.  
 

2. Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Siswa 

Selain mengukur keterlaksanaan pembelajaran guru, observer juga mengamati 

kegiatan siswa. dalam tahapan observasi ini secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini. 
Tabel  6. Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Siswa 

No Nama Observer Prosentase Kategori 

1. A. Yani, S.Pd 90 Sangat Baik 

2. Agus Setyawan, S.Pd 90 Sangat Baik 

3.  Muhammad Rizqan, S.Pd 90 Sangat Baik 

Rata-rata 90 Sangat Baik 

Sumber : data diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 

keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa dengan model pembelajaran berbasis masalah 

selama pengamatan yang dilaksanakan pada siklus II oleh tiga orang observer 

mempunyai tingkat prosentase sebesar 90% yang mana prosentase tersebut masuk 

dalam kategori sangat baik. Secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

3. Respon Siswa terhadap Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

Dari angket yang dibagikan guru pada akhir siklus II, diperoleh data bahwa dari 

32 siswa yang mengisi angket tersebut, yang mana angket tersebut ada 10 pertanyaan, di 

rata-ratakan respon siswa terhadap model pembelajaran berbasis masalah mempunyai 

tingkat prosentase sebesar 99,38% dengan klasifikasi sangat baik. Berikut akan 

disajikan tabel respon siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah 
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Tabel 7. Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

No 
Pernyataan Siswa Terhadap Pembelajaran 

Berbasis Masalah (PBM) 

Respon Siswa 

Dalam 

Pembelajaran 

Klasifikasi 

1 Model PBM lebih bermanfaat untuk belajar IPS 100 Sangat Baik 

2 
Belajar IPS dengan menggunakan model PBL 

membuat saya lebih terampil 100 Sangat Baik 

3 
Model PBM mendorong saya untuk menemukan 

ide-ide baru 
96,9 Sangat Baik 

4 
Belajar IPS menggunakan model PBM membuat 

saya lebih memahami materi  
100 Sangat Baik 

5 
Belajar IPS menggunakan model PBM saya 

merasa lebih termotivasi 
100 Sangat Baik 

6 
Belajar IPS dengan model PBM dapat 

mengeksplorasi diri saya sendiri 100 Sangat Baik 

7 
Belajar IPS dengan menggunakan model PBM 

melatih saya untuk bisa mengemukakan pendapat 96,9 Sangat Baik 

8 
Belajar IPS menggunakan model PBM membuat 

saya lebih aktif dalam belajar 100 Sangat Baik 

9 
Belajar IPS menggunakan model PBM membuat 

materi mudah diingat 
100 Sangat Baik 

10 
Model PBM membuat pelajaran IPS lebih 

menarik untuk dipelajari 
100 Sangat Baik 

Rata-rata 99,38  

Sumber : data diolah 

4. Kemampuan Berpikir Kritis 

Pada siklus II objek yang diamati siswa yaitu kondisi geografis dan penduduk 

sepanjang sungai yang ada di kota Banjarmasin. Secara jelas nilai rata-rata kemampuan 

berpikir kritis siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 8. Nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa 

No Nama Kelompok Rata-rata Nilai Deskripsi 

1 BANJARMASIN 65,56 Kritis 

2 BANJARBARU 64,58 Kritis 

3 RANTAU 65,00 Kritis 

4 PELAIHARI 65,00 Kritis 

5 KANDANGAN 66,11 Kritis 

6 BARABAI 65,97 Kritis 

7 AMUNTAI 65,97 Kritis 

Rata-rata 65,46 Kritis 

Sumber : data diolah 

Pada tabel di atas sangat terlihat perbedaan nilai rata-rata setiap kelompok pada 

siklus I. Pada siklus II terjadi peningkatan nilai rata-rata kelompok. Pada siklus II nilai 

rata-rata seluruh kelompok sebsear 65,46 dapat dideskripisikan dengan kategori kritis. 

Hal ini disebabkan karena siswa mempunyai pengalaman sebelumnya, sehingga 

kemampuan berpikir kritis siswa mulai berkembang. Selain itu untuk ketuntasan 

klasikal kelas pada siklus II terjadi kenaikan yang mana ketuntasan klasikal kelas 

sebesar 75% atau 24 siswa sudah masuk kategori berpikir kritis. Penentuan ketuntasan 

klasikal yang ditetapkan sebesar 75% siswa dengan kategori kritis (60-79) telah 

terpenuhi sehingga pada siklus II siswa sudah dikatakan kritis secara klasikal.  
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Refleksi Siklus II 

Berdasarkan hasil pengamatan oleh para observer selama pelaksanaan 

pembelajaran model pembelajaran berbasis masalah dapat berjalan dengan baik 

diantaranya dalam hal berikut. 

1. Keterlaksanaan pembelajaran oleh guru sudah dikatakan sangat baik karena dengan 

tingkat prosentasi rata-rata yaitu sebesar 90%. 

2. Keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa juga masuk dalam kategori sangat baik 

dengan nilai rata-rata prosentase sebesar 90%.  

3. Hasil rata-rata respon siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah yang 

dibagikan guru kepada siswa menunjukkan bahwa dari 10 indikator pertanyaan 

tersebut mempunyai nilai rata-rata 99,38% dengan klasifikasi sangat baik. 
4. Kemampuan berpikir Kritis siswa pada siklus II mengalami kenaikan dimana rata-

rata nilai siswa dapat dideskripsikan dengan kategori kritis. Hal ini dapat 

didefinisikan adanya kenaikan atau mengalami perbaikan dari siklus I. Pada siklus 

II nilai rata-rata siswa sebesar 65,46 dengan kategori kritis. 

Temuan Penelitian 

1. Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Guru 

Keterlaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang diamati 

dengan menggunakan lembar observasi oleh observer menunjukkan adanya peningkatan 

dari siklus I ke siklus II. Peningkatan tersebut dapat dillihat pada tabel berikut ini 

Tabel 9. Prosentase kenaikan Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Guru 

No Nama Observer Siklus I (%) Siklus II 

(%) 

Kenaikan (%) 

1. A. Yani, S.Pd 70 90 20 

2. Agus Setywan, S.Pd 80 90 10 

3. M. Rizqan, S.Pd 90 90 0 

Rata-rata 80 90 10 

Sumber : data diolah 

 

Berbeda dengan keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa, pada penilaian ini terjadi 

kenaikan sebesar 20%. Pada siklus I ketiga observer memberikan nilai 80%. Pada siklus 

II setelah melakukan refleksi kegiatan pembelajaran, sehingga pada siklus II prosentasi 

keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa sebesar 90% yang diberikan oleh ketiga 

observer. Prosentase kenaikan secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 
Gambar 1 Keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa 

2. Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Siswa 

Keterlaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa yang diamati 

dengan menggunakan lembar observasi oleh observer menunjukkan adanya peningkatan 

dari siklus I ke siklus II. Peningkatan tersebut dapat dillihat pada tabel berikut ini 
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Tabel 10 Prosentase kenaikan Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Siswa 

No Nama Observer Siklus I (%) Siklus II (%) Kenaikan (%) 

1. A. Yani, S.Pd 70 90 20 

2. Agus Setywan, S.Pd 70 90 20 

3. M. Rizqan, S.Pd 70 90 20 

Rata-rata 70 90 20 

Sumber : data diolah 

Berbeda dengan keterlaksanaan pembelajaran oleh guru, pada penilaian ini terjadi 

kenaikan sebesar 20%. Pada siklus I ketiga observer memberikan nilai 70%. Pada siklus 

II setelah melakukan refleksi kegiatan pembelajaran, sehingga pada siklus II prosentasi 

keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa sebesar 90% yang diberikan oleh ketiga 

observer. Prosentase kenaikan secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 
Gambar 2 keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa 

3. Respon Siswa terhadap Pembelajaran Berbasis Masalah  

Sesuai dengan angket yang diberikan di setiap akhir siklus. Peneliti melakukan 

perbandingan perbandingan antara siklus I dan siklus II. Hasil dari angket tersebut  dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 11. Respon Siswa terhadap Pembelajaran Berbasis Masalah 

No Tindakan Respon Siswa 

1. Siklus I 97,19 

2. Siklus II 99,38 

Kenaikan 2,19  

Sumber: data diolah 

Berdasarkan tabel di atas, kenaikan respon siswa terhadap pembelajaran berbasis 

masalah dari siklus I ke siklus II sebesar 2,19. Untuk lebih memperjelas tentang 

gambaran respon siswa selama penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat 

dilihat pada gambar berikut. 
 

 
Gambar 3.Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Berbasis Masalah  
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4. Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Hasil yang diperoleh untuk kemampuan berpikir kritis siswa mengalami 

kenaikan antara siklus I dan siklus II. Hal ini dikarenakan karena pada siklus I siswa 

belum mempunyai pengalaman tentang kemampuan berpikir kritis dengan berbantuan 

model pembelajaran berbasis masalah. Terbukti pada siklus II siswa sudah mampu 

mengembangkan kemampuannya untuk menganalisis lingkungan sekitar dengan 

berbantuan model pembelajaran berbasis masalah, sehingga kemampuan berpikir kritis 

siswa mengalami kenaikan. Kenaikan kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 12. Kenaikan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

No Nama Kelompok Siklus I Siklus II Kenaikan 

1 BANJARMASIN 58,33 65,56 7,22 

2 BANJARBARU 58,33 64,58 6,25 

3 RANTAU 56,67 65,00 8,33 

4 PELAIHARI 58,89 65,00 6,11 

5 KANDANGAN 60,00 66,11 6,11 

6 BARABAI 59,72 65,97 6,25 

7 AMUNTAI 59,03 65,97 6,94 

Sumber : data diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada kenaikan kemampuan kemampuan 

berpikir kritis siswa dari siklus I ke siklus II. Kenaikan tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya yaitu siswa pada siklus II sudah memahami bagaimana cara 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa tersebut. selain itu juga 

dari sisi guru, dimana setelah dilaksanakan refleksi pada akhir siklus I, guru lebih 

memberikan wawasan bepikir kritis siswa sehingga siswa merasa termotivasi untuk bisa 

melakukannya. Secara jelas kenaikan kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 4. Kenaikan kemampuan berpikir kritis 
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PEMBAHASAN 

Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Memanfaatkan lingkungan 

pada Pembelajaran IPS di SMPN 24 Banjarmasin 

Penerapan model pembelajaran sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan 

pembelajaran. Dengan adanya variasi model pembelajaran diharapkan tidak ada 

kebosanan terhadap materi yang akan diajarkan. Penerapan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan memanfaatkan lingkungan adalah salah satu cara yang 

dilakukan guru agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, dan juga model ini 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dalam proses pembelajaran siswa 

diajak langsung ke lingkungan sebagai sumber belajar sehingga siswa mendapatkan 

pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran berbasis 

masalah siswa secara langsung aktif dan ikut mencari dan menemukan permasalahan-

permasalahan yang terkait dengan kondisi geografis dan penduduk di dalam proses 

pembelajaran dan tidak hanya mendapatkan informasi dari guru.   

Model pembelajaran berbasis masalah dengan memanfaatkan lingkungan selain 

siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa juga diajak untuk memahami tidak hanya 

mendengarkan informasi dari guru tetapi juga berupaya mencari sumber-sumber 

dilapangan. Dalam hal ini siswa melakukan wawancara dan pengamatan secara 

langsung mengenai kondisi geografis dan penduduk khususnya yang ada di kota 

Banjarmasin. Model pembelajaran berbasis masalah tidak hanya menemukan masalah 

dalam pembelajaran, tetapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang didapat 

siswa khususnya terkait dengan materi kondisi geografis dan penduduk yang ada di kota 

Banjarmasin. Guru sangat berperan dalam keberhasilan tindakan dalam penelitian ini. 

Hal tersebut dikarenakan siswa yang diteliti yaitu kelas 7, sehingga bimbingan dan 

arahan sangat penting dalam kegiatan pembelajaran ini. 

Keterlaksanaan pembelajaran oleh guru pada siklus I mempunyai nilai rata-rata 

80% sedangkan pada siklus II naik menjadi 90% dimana kenaikan sebesar 10%. 

Keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa menurut penilaian observer pada siklus I 

mempunyai angka prosentasi sebesar 70%, sedangkan pada siklus II naik menjadi 90% 

dimana terjadi kenaikan sebesar 20%. 

Kenaikan tersebut dilandasi adanya refleksi di setiap siklus. Pada siklus I 

peneliti melakukan refleksi dengan mendengarkan masukan dari ketiga observer baik itu 

dari kelemahan maupun kelebihan peneliti pada tindakan siklus I. Pada siklus II peneliti 

berusaha memperbaiki kelemahan yang ada pada siklus I, sehingga hasil keterlaksanaan 

pembelajaran pada siklus II mengalami kenaikan. 

Respon Siswa Terhadap Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Memanfaatkan lingkungan pada Pembelajaran IPS di SMPN 24 Banjarmasin 

Hasil angket respon siswa yang dibagikan kepada 32 siswa kelas 7E yang mana 

angket respon siswa ini diberikan setiap akhir siklus baik siklus I maupun siklus II. 

Hasilnya diketahui bahwa pada siklus I nilai rata-rata siswa terhadap model ini sebesar 

97,19 % atau masuk kategori sangat baik. pada siklus II naik menjadi 99,38% dan 

termasuk kategori sangat baik. Dalam hal ini baik siklus I maupun siklus II terkait 

dengan respon siswa mereka sangat antusias dengan penerapan model ini.  

Terkait dengan respon siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah. 

Haghparast, Sedghizadeh, Shuler, Ferati, & Christersson. (2007), melakukan penelitian 

di dua tempat yaitu Faculty of Odontology   niversity of Malm   Malm   Sweden dan 

School of Dentistry, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA. Hasil 
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yang diperoleh dimana di kedua universitas tersebut meskipun berbeda demografi, 

norma-norma, budaya, infrastruktur dan pelaksanaan menunjukkan bahwa kurikulum 

PBL mempunyai tingkat kepuasaan yang sangat umum. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa PBL adalah proses yang menyenangkan dalam belajar di kedua 

universitas tersebut. mereka merasa puas dengan kurikulum PBL. Mahasiswa 

mempunyai pengalaman belajar yang sangat banyak, mempunyai tanggung jawab 

secara pribadi, kerjasama tim, mempunyai keterlibatan lebih, pemahaman dan integrasi 

yang lebih baik. Kepuasan ini disebabkan oleh beberapa faktor dimana mahasiswa 

mempunyai peran yang lebih aktif dalam kelompok-kelompok kecil, pembelajaran 

secara langsung terhadap pasien terkait dengan perawatan gigi yang memberikan 

pengalaman langsung terhadap mahasiswa. 

Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Memanfaatkan lingkungan 

dapat Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis pada Pembelajaran IPS di 

SMPN 24 Banjarmasin 

Pada penelitian ini pengembangan berpikir kritis siswa memang menjadi tolak 

ukur yang utama disamping hasil belajar juga diharapakan terjadi kenaikan. 

Kemampuan berpikir kritis menjadi suatu keharusan dimana siswa nantinya akan 

dihadapkan dengan lingkungan sosial. Pada penelitian ini diharapkan siswa akan lebih 

peka terhadap masalah-masalah lingkungan dan sosial sehingga mereka mempunyai 

kecakapan hidup yang baik. Bailin, Case, Coombs, & Daniels. (1999), telah memiliki 

beberapa keberhasilan dalam mengajarkan kepada anak tentang konsep berpikir kritis, 

dimana hal tersebut tertuang dalam tiga komponen; 1) melibatkan siswa dalam 

menghadapi tugas-tugas yang menuntut untuk melakukan penilaian, 2) membantu 

mereka mengembangkan sumber daya intelektual untuk menyelesaikan tugas, dan 3) 

menyediakan suatu lingkungan di mana pemikiran kritis dihargai dan siswa didorong 

dan didukung dalam upaya mereka untuk berpikirkritis dan terlibat dalam diskusi kritis. 

Penerapan PBM dengan memanfaatkan lingkungan pada kelas 7E di SMPN 24 

Banjarmasin juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pada siklus I 

nilai rata-rata kelas 7E sebesar 58,71% dengan kategori sedang. Pada siklus II nilai rata-

rata terjadi kenaikan sebesar 6,75% dengan nilai rata-rata siklus II 65,46% dengan 

kategori kritis. Selain itu pada siklus I siswa yang tuntas berjumlah 18 orang atau 

56,25% pada siklus II terjadi kenaikan dengan jumlah siswa yang tuntas 24 orang atau 

75%. Ketuntasan secara klasikal untuk ketermpilan berpikir kritis yaitu 75%.  

Pada siklus I kendala yang dihadapi yaitu siswa masih belum terbiasa dan belum 

tahu tentang konsep bagaimana mengembangankan kemampuan berpikir kritis, 

sehingga ini menjadi tantangan guru untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. pada siklus II dengan adanya kegiatan refleksi dengan para observer, guru 

berusaha memperbaiki cara mengajar kepada siswa sehingga terjadi kenaikan nilai rata-

rata kemampuan berpikir kritis siswa. selain itu guru juga di bantu oleh observer. Pada 

siklus II guru melakukan kolaborasi dengan guru mitra dimana pada kegiatan tersebut 

kekurangan dalam penyampaian materi yang dilaksanakan oleh peneliti akan 

ditambahkan oleh guru mitra. Kegiatan ini sangat membantu dalam hal penyampaian 

materi dan membangkitkan motivasi siswa untuk berpikir kritis. 

Secara klasikal kelas 7.E sudah dikatakan tuntas dengan kategori kritis. Dalam 

hal ini ada 8 siswa belum tuntas secara individual, yang mana siswa yang berjumlah 8 

orang masih masuk dengan kategori sedang. Kegiatan yang dilakukan oleh guru 

terhadap siswa yang berjumlah 8 orang yaitu: 1) menanyakan kesulitan yang mereka 

alami terhadap PBM, 2) selalu memberikan motivasi kepada mereka, dan 3) 
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memberitahukan nilai siswa tersebut kepada guru pengampu mata pelajaran IPS 

khususnya kelas 7.E. 

Terkait dengan kemampuan berpikir kritis, penelitian yang dilakukan oleh 

Weiler. (2005). Mengemukakan bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses yang secara 

luas diakui di literatur menjadi penting untuk proses pembelajaran, kognitif  

pengembangan, dan untuk mencari informasi yang efektif. Lipman. (1987). Menyatakan 

bahwa berpikir kritis didefinisikan berdasarkan oleh tiga karakteristik yaitu: 1) 

pemikiran diri korektif , 2) berpikir dengan kriteria, 3) itu berpikir peka terhadap 

konteks. 

Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa penerapan model PBM dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMPN 24 Banjarmasin. Kemampuan 

berpikir kritis mempunyai peran yang sangat penting untuk membangkitkan berpikir 

logis siswa, selain itu perkembangan zaman yang bersifat dinamis menuntut siswa untuk 

terus berpikir kedepan. Dengan bekal kemampuan berpikir kritis, pada penelitian ini 

siswa diharapkan mereka akan mempunyai kemampuan kritis untuk menghadapi 

perubahan zaman. 

PENUTUP  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada kompetensi dasar mendiskripsikan 

kondisi geografis dan penduduk kelas 7E SMP Negeri 24 Banjarmasin. Pada siklus I 

nilai rata-rata kelas 7E sebesar 58,71% dengan kategori sedang. Pada siklus II nilai rata-

rata terjadi kenaikan sebesar 6,75% dengan nilai rata-rata siklus II 65,46% dengan 

kategori kritis. Pada siklus I siswa yang tuntas berjumlah 18 orang atau 56,25% pada 

siklus II terjadi kenaikan dengan jumlah siswa yang tuntas 24 orang atau 75%.  

Kenaikan tersebut tidak lepas dari adanya kegiatan refleksi dimana poin penting 

pada kegiatan refleksi tersebut yaitu catatan yang disampaikan observer kepada peneliti 

yang mana guru harus lebih bisa membangkitkan motivasi siswa untuk membelajarkan 

kepada siswa tentang pentingnya mempunyai kecakapan hidup dengan kemampuan 

berpikir kritis. Selain itu pula observer menyarankan agar pada siklus II peneliti 

mengganti tempat observasi yang mana sebelumnya dilakukan di pasar yang jaraknya 

dekat dengan sekolah. Hal tersebut bukan tanpa alasan, apabila lokasi observasi tetap 

dilakukan di pasar tersebut, kecendrungan siswa akan bosan dengan kegiatan 

pembelajaran.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah motivasi dapat ditingkatkan 

melalui model pembelajaran kooperatif two stay two stray pada pembelajaran 

potensi sumber daya alam. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, 

terdiri dari 2 siklus dengan subjek kelas VII SMPN 1 Suli yang berjumlah 32 siswa. 

Berdasarkan hasil analisis angket motivasi belajar IPS siswa, observasi belajar IPS 

ada peningkatan motivasi belajar IPS siswa setelah dilakukan pembelajaran two stay 

two stray. Hal ini ditunjukkan dengan: (1) data hasil observasi motivasi mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 59,49 % menjadi 75 % dengan kategori 

tinggi (2) data hasil angket motivasi siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II sebesar 67,5 % menjadi 76,94 % dengan kategori tinggi. Berdasarkan data 

hasil observasi motivasi, data hasil angket motivasi dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar IPS meningkat setelah belajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two stay two stray. 

Kata Kunci: Motivasi Belajar, Two Stay Two Stray, SDA 

 Pada jenjang SMP/MTS mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, 

komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan mempelajari IPS diharapkan siswa akan memperoleh 

pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang terkait. Salah satu 

aspek utama yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah motivasi 

belajar siswa, karena motivasi memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan 

proses dan hasil belajar IPS siswa. Semakin besar motivasi belajar siswa, maka siswa 

semakin berhasil dalam belajar. Menurut Sardiman (2009: 89) motivasi senantiasa 

menentukan intensitas belajar siswa, siswa akan lebih semangat dalam belajar apabila 

siswa tersebut memiliki kesadaran akan pentingnya belajar itu sendiri. Siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi akan terlibat aktif dalam pembelajaran untuk mencapai 

hasil belajar yang optimal, sehingga siswa yang berhasil dalam belajar akan memiliki 

motivasi yang tinggi untuk terlibat aktif dalam pembelajaran berikutnya (Suciati, 

2007:31). Beberapa keaktifan siswa dalam proses pembelajaran antara lain, yaitu aktif 

bertanya, menjawab pertanyaan, mencoba/berbuat, mengemukakan pendapat, dan 

berani mempertanyakan gagasan orang lain (Jauhari 2011: 164). 

 Hasil wawancara dan observasi di SMPN 1 Suli maka dapat diketahui bahwa 

tindakan guru dalam memberikan pembelajaran kepada  siswa berdampak pada 

rendahnya motivasi belajar yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa, sehingga 

hal ini segera memerlukan tindakan perbaikan agar siswa memiliki motivasi belajar 

yang tinggi. Proses pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa sangat penting untuk 

dilakukan dan diperbaiki dalam rangka meningkatkan motivasi siswa untuk belajar ilmu 

pengetahuan yang lebih baik (Sulisworo & Suryani, 2014:63). 

mailto:Suraida.ratna@gmail.com
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Berdasarkan kondisi diatas maka peneliti akan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray sebagai solusi dalam mengatasi rendahnya motivasi 

siswa dalam pembelajaran IPS. Dalam proses pembelajaran, penggunaan model 

pembelajaran yang tepat, dapat menjadikan hasil belajar meningkat dan dapat 

mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga mereka termotivasi untuk 

belajar IPS dan tidak menganggap belajar IPS sebagi pelajaran yang hanya menghapal 

saja dan tidak menganggap bahwa pelajaran IPS merupakan pelajaran yang tidak 

membosankan tetapi menyenangkan. 

Model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dipilih dalam penelitian ini 

karena melalui pembelajaran tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

menciptakan suasana yang menyenangkan. Menurut Stalh (dalam Solihatin dan 

Raharjo, 2007: 5) bahwa model pembelajaran kooperatif menempatkan siswa sebagai 

bagian dari suatu sistem kerja sama dalam mencapai suatu hasil yang optimal dalam 

belajar. Melalui pembelajaran ini siswa bersama kelompok belajar secara gotong 

royong, setiap anggota saling membantu yang lemah. Model pembelajaran kooperatif 

tipe two stay two stray memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengoptimalkan 

kemampuannya menemukan informasi melalui diskusi, dilatih memecahkan masalah, 

bertanggung jawab terhadap tugas dan menyampaikan ide. Dengan mengajarkan apa 

yang baru dipelajari, seseorang akan lebih bisa menguasai pengetahuan dan 

keterampilan barunya. Selain itu melalui bertukar informasi siswa dapat mengklarifikasi 

ide dengan membandingkan idenya dengan ide teman diskusinya. 

Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa oleh Kaston (2014) tentang pengaruh model 

pembelajaran TSTS, NHT dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran TSTS memberikan hasil belajar lebih baik dari pada siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran NHT. Hal serupa juga dilakukan oleh Fakih (2015) 

penerapan model pembelajaran tipe TSTS menggunakan problem solving. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran TSTS dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action 

research secara singkat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat didefinisikan sebagai 

suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu agar 

dapat meningkatkan proses pembelajaran di kelas secara profesional. Oleh karena itu, 

penelitian tindakan kelas terkait dengan pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh 

guru, maka guru dapat melakukan tindakan kelas agar motivasi belajar siswa dapat 

ditingkatkan, misalnya dengan model pembelajaran kooperatif melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe two stay tw stray.  

Menurut Niff (1992) yang dikutip (Siswoyo, 1998), melihat PTK sebagai bentuk 

penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru itu sendiri, hasilnya dapat dimanfaatkan 

sebagai alat untuk (a) pengembangan keahlian pembelajarannya sendiri dan bermanfaat 

bagi siswanya (b) memperbaiki pemahaman tentang proses pembelajaran yang 

dilakukan, dan (c) memahamai situasi dan lingkungan belajar di kelasnya. Selain PTK 

juga memandang guru sebagai satu-satunya orang yang paling mengenal situasi dan 

masalah yang ada di kelasnya, sehingga dapat memutuskan teori dan model apa yang 

akan diterapkan di kelasnya, jadi bila seorang guru menerapkan PTK di kelasnya, ada 

dua hal yang dilakukannya yaitu keterlibatan dirinya sendiri secara aktif dan melakukan 
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perubahan instruksional proses yang dipergunakannya untuk meningkatkan kualitas 

hasil akhir pembelajaran. 

Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai penyusun instrumen, perancang 

tindakan, pelaksana tindakan, penganalisis, dan sekaligus pengolah data hasil penelitian. 

Penelitian ini juga dibantu oleh 3 observer yaitu Yusriani, S.Pd, Kartini Kadir, SE dan 

Hirawati, S.Ag. dalam hal ini observer bertindak sebagai pengamat pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dan sekaligus sebagai rekan diskusi dalam penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII D SMPN 1 Suli yang beralamat di Jl. 

Pendidikan DS. Lempopacci Kec. Suli Kab. Luwu Propinsi Sulawesi Selatan. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VII D sebanyak 32 orang yang terdiri dari 17 siswa 

laki-laki dan 15 orang siswi perempuan. Alasan memilih kelas VII D karena motivasi 

belajarnya masih tergolong rendah dibandingkan kelas lain. 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus yang tiap siklusnya terdapat 3 kali 

pertemuan. Tahapan kegiatan penelitian yang dilaksanakan yaitu: persiapan, 

pelaksanaan, analisis, dan pelaporan. Teknik pengumpulan data yang berupa angka atau 

data kuantitatif dan deskriftif kualitatif. Adapaun analisis deskriftif yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu: 1) analisis keterlaksanaan pembelajaran oleh guru dan siswa, 

2) obsevasi motivasi belajar siswa, dan 3) angket motivasi siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus I 

Keterlaksanaan pembelajaran oleh Guru dan Siswa 

Keterlaksanaan pembelajaran model kooperatif tipe two stay two stray oleh guru 

dan siswa oleh observer selama 3 kali pertemuan. Hasil observasi keterlaksanaan 

pembelajaran oleh guru berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 1. Keterlakasanaan pembelajaran oleh guru pada siklus I 

No Kriteria                               Siklus 

Pertemuan  I   Pertemuan  II   Pertemuan  III 

1,                    Sangat Baik 

2.                    Baik                                                                                        74,18% 

3.                    Cukup Baik                  60,75%                68,52% 

4.                     Kurang Baik 

Rata-rata siklus I 67,81% 

Kriteria Cukup Baik 
                Sumber: Data olahan peneliti 

Berdasarkan tabel di atas tentang keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru pada siklus I belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan hasil yang 

diperoleh pada pertemuan I sebesar 60,75%, pertemuan II sebesar 68,52% dan 

pertemuan III sebesar 74,18%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

keterlaksanaan pembelajaran oleh guru pada siklus I mulai pertemuan I sampai 

pertemuan III mengalami peningkatan dengan memperoleh nilai sebesar 67,81% 

termasuk dalam kategori cukup baik. 

Keterlaksanaan pembelajaran menyangkut juga keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer 

selama proses pembelajaran maka hasil pengamatan yang dilakukan mulai pertemuan I 

samapai pertemuan III dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini: 
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Tabel 2. Keterlakasanaan pembelajaran oleh siswa pada siklus I 
     

Sumber: Data olahan peneliti 

 

Berdasarkan tabel 2 tentang keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa dapat 

diketahui bahwa pada pertemuan I hasil cukup baik dengan nilai sebesar 56,16%, 

pertemuan II hasilnya meningkat sebesar 75,25% sedangkan pada pertemuan III 

menjadi 82,81% dengan kriteria baik. 

Data Motivasi Belajar Siswa  

Hasil Observasi Motivasi Belajar Siswa 

Hasil observasi motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran dilakukan pada 

setiap pertemuan mulai pertemuan I sampai pertemuan III. Data observasi motivasi 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini: 

Tabel 3. Data Observasi Motivasi Belajar siswa pada siklus I 

 

 

 

 
                          Sumber : Data olahan peneliti 

Berdasarkan hasil obsevasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosentase rata-

rata motivasi belajar siswa sebesar 73,70% dengan kriteria tinggi. Dengan demikian 

motivasi belajar siswa masih belum sesuai yang diharapkan. 

Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa  

Hasil angket motivasi belajar siswa dapat dilhat pada tabel 4 di bawah ini: 

Tabel 4. Data Angket  Motivasi Belajar siwa pada siklus I 

 

 

 

 

                     

 

                     Sumber: data olahan peneliti 

Berdasarkan tabel 4 data angket motivasi dapat disimpulkan bahwa pada pra 

tindakan diketahui prosentase rata-rata angket motivasi sebesar 59,68% pada kriteria 

sedang, sedangkan prosentase rata-rata angket motivasi belajar pada siklus I mencapai 

73,81% pada kriteria tinggi maka terjadi peningkatan sebesar 23,67%. 

No Kriteria Siklus 

Pertemuan  I   Pertemuan  II   Pertemuan  III 

1.                    Sangat Baik 

2.                    Baik                                                         75,25%              82,81% 

3.                    Cukup Baik                  56,16% 

4.                    Kurang Baik 

Rata-rata siklus I             71,40% 

Kriteria              Baik 

No Kriteria Prosentase 

1.                   Sangat  Tinggi 

2.                   Tinggi                                                                    

3.                   Sedang                           

4.                   Rendah 

Rata-rata siklus I                                  73,70% 

No Kriteria          Pra Tindakan              Siklus I 

1.                               Sangat  Tinggi 

2.                               Tinggi                                                           73,81% 

3.                               Sedang                                    59,68%          

4.                               Rendah 

Rata-rata siklus I            66,74                       

Prosentase Peningkatan            23,67% 
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Refleksi Siklus I 

Berdasarkan data-data hasil observasi yang telah dianalisis dan juga pengalaman 

secara langsung peneliti pada saat proses pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe two stay two stray pada siklus I menunjukkan bahwa: 1) keterlaksanaan 

pembelajaran oleh guru belum terlalu memuaskan dengan nilai rata-rata 67,81%, 2) 

keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa juga belum memuaskan yaitu sebesar 71,40%, 

3) observasi motivasi belajar siswa menunjukkan nilai sebesar 73,70%, 4) sedangkan 

angket motivasi siswa siklus I nilai rata-rata sebesar 66,74% dengan prosentase 

peningkatan pada pra tindakan dan setelah tindakan sebesar 23,67%. Peneliti berharap 

nilai tersebut dapat meningkat pada siklus II dengan adanya refleksi yang dilakukan 

oleh peneliti dan observer. 

Siklus II 

Keterlaksanaan Pembelajaran oleh Guru dan Siswa 

Keterlaksanaan pembelajaran model kooperatif tipe two stay two stray oleh guru 

dan siswa oleh observer selama 3 kali pertemuan. Hasil observasi keterlaksanaan 

pembelajaran oleh guru berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat di bawah ini: 
Tabel 5. Keterlakasanaan pembelajaran oleh guru pada siklus II 

No Kriteria                               Siklus 

Pertemuan  I   Pertemuan  II   Pertemuan  III 

1,                    Sangat Baik                                                                        86,98% 

2.                    Baik                                                           84,42% 

3.                    Cukup Baik                   69,81%                 

4.                    Kurang Baik 

Rata-rata siklus I 80,40% 

Kriteria   Baik 
                Sumber: Data olahan peneliti 

Berdasarkan tabel 5 di atas tentang keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru pada siklus II belum terlaksana dengan baik.  Hal ini terbukti dengan hasil 

yang diperoleh pada pertemuan I sebesar 69,81%, pertemuan II sebesar 84,42% dan 

pertemuan III sebesar 86,98%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

keterlaksanaan pembelajaran oleh guru pada siklus II mulai pertemuan I sampai 

pertemuan III mengalami peningkatan dengan memperoleh nilai sebesar  86,98% 

termasuk dalam kategori baik. 

Keterlaksanaan pembelajaran menyangkut juga keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer 

selama proses pembelajaran maka hasil pengamatan yang dilakukan mulai pertemuan I 

samapai pertemuan III dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini: 
Tabel 6. Keterlakasanaan pembelajaran oleh siswa pada siklus II    

 

 

 

 

 

No Kriteria Siklus II 

Pertemuan  I   Pertemuan  II   Pertemuan  III 

1.                    Sangat Baik                                                                        91,52% 

2.                    Baik                                83,5%              84,75% 

3.                    Cukup Baik                           

4.                    Kurang Baik 

Rata-rata siklus I             86.59% 

Kriteria              Sangat Baik 

Sumber: Data olahan peneliti 
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Berdasarkan tabel 6 tentang keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa dapat 

diketahui bahwa pada pertemuan I hasil cukup baik dengan nilai sebesar 83,5%, 

pertemuan II hasilnya meningkat sebesar 84,75% sedangkan pada pertemuan III 

menjadi 91,52% dengan kriteria sangat baik. 

Data Motivasi Belajar Siswa Siklus II 

Hasil Observasi Motivasi Belajar Siswa 

Hasil observasi motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran dilakukan pada 

setiap pertemuan mulai pertemuan I sampai pertemuan III. Data observasi motivasi 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini: 
Tabel 7. Data Observasi Motivasi Belajar siswa pada siklus II 

 

 

 

 
                            

Sumber: data olahan peneliti 

Berdasarkan hasil obsevasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa prosentase 

rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 89,34% dengan kriteria sangat tinggi. Dengan 

demikian motivasi belajar siswa masih belum sesuai yang diharapkan. 

Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa  

Hasil angket motivasi belajar siswa dapat dilhat pada tabel 4 dibawah ini: 

Tabel 8. Data Angket  Motivasi Belajar siswa pada siklus I 

 

 

 

 

                     

Sumber: data olahan peneliti 

Berdasarkan tabel 8 data angket motivasi dapat disimpulkan bahwa pada pra 

tindakan diketahui prosentase rata-rata angket motivasi sebesar 66,74% pada kriteria 

tinggi, sedangkan prosentase rata-rata angket motivasi belajar pada siklus II mencapai 

87,45% pada kriteria sangat tinggi maka terjadi peningkatan sebesar 31,03%. 

Refleksi Siklus II 

Berdasarkan hasil pengamatan oleh para observer selama peoses pembelajaran 

berlansung menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray dapat 

berjalan dengan baik diantaranya sebagai berikut: 1) keterlaksanaan pembelajaran oleh 

guru dan siswa mengalami peningkatan, 2) hasil observasi motivasi belajar siswa juga 

mengalami peningkatan yang signifikan, dan 3) hasil angket motivasi belajar siswa 

setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray mengalami 

prosentasi peningkatan dari 23,67% pada siklus I dan mengalami peningkatan lagi pada 

siklus II sebesar 7,40% sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

 

No Kriteria Prosentase 

1.                               Sangat  Tinggi 

2.                               Tinggi                                                                    

3.                               Sedang                           

4.                               Rendah 

Rata-rata siklus I                                  89,34% 

No Kriteria          Pra Tindakan              Siklus II 

1.                               Sangat  Tinggi                                              87,45%    

2.                               Tinggi                                        66,74%       

3.                               Sedang                                             

4.                               Rendah 

Rata-rata siklus II           77,09%                  

Prosentase Peningkatan           31,03% 
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Temuan Penelitian  

Berdasarkan pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus I dan siklus II melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray ditemukan beberapa hal, antara 

lain: 1) motivasi siswa cukup tinggi setelah mengikuti pembelajaran, 2) siswa sangat 

menyukai kegiatan kelompok baik sebagai tamu maupun sebagai pemberi informasi, 3) 

pada siklus I ada beberapa kelompok yang hanya mengandalkan temannya untuk 

mencari informasi, 4) siswa senang menyajikan hasil kerja kelompoknya pada kegiatan 

presentasi kelompok, 5) pada saat proses pembelajaran sering kali kehabisan waktu 

tidak sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. 

Pembahasan 

Melihat hasil analisis data motivasi siswa, tingkat motivasi siswa mengalami 

peningkatan pada tiap siklus dengan presentase peningkatan 23% sampai 30% yang 

berada pada kategori baik. Ini berarti indikator keberhasilan yang pertama yaitu 

motivasi belajar siswa meningkat berada pada kategori baik telah dicapai. 

Meningkatnya motivasi belajar siswa sebagai bukti keberhasilan dari penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray.  

Motivasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan belajar 

karena motivasi menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Oleh karena 

itu, motivasi merupakan suatu bagian yang sangat penting dan harus dperhatikan dalam 

proses pembelajaran. Dalam kaitan ini guru dituntut untuk memiliki kemampuan 

membangkitkan motivasi peserta didik agar kinerja mereka meningkat, karena motivasi 

merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan belajar, tanpa motivasi tidak ada 

kegiatan belajar yang nyata (Mulyasa, 2013: 158) 

Dalam rangka membangkitkan nafsu atau motivasi belajar, guru perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) peserta didik akan bekerja keras 

kalau memiliki minat dan perhatian terhadap pekerjaannya, 2) memberikan tugas yang 

jelas dan dapat dimengerti, 3) memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan 

prestasi peserta didik, 4) menggunakan hadiah, dan hukuman secara efektif dan gtepat 

guna, dan 5) memberikan penilaian dengan adil dan transparan. Melalui penelitian 

tindakan kelas, guru juga dituntut untuk berpacu dalam pembelajaran dengan 

memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar dapat mengembangkan 

potensinya secara optimal (Mulyasa, 2013: 159). 

Secara realita, peningkatan motivasi terlihat jelas dari perubahan tingkah laku 

peserta didik  di setiap proses  pembelajaran di kelas pada saat belajar IPS. Seperti pada 

saat memulai pembelajaran , yang mana pada pra siklus masih banyak siswa yang ribut 

tetapi siklus I mulai sedikit dan masing-masing mengerjakan tugas kelompoknya. 

Situasi ini sesuai dengan data peningkatan motivasi siswa yang meningkat pada 

indikator motivasi yang di tentukan dengan kriteria sangat baik. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Sardiman (2007) bahwa tinggi rendahnya motivasi mempengaruhi prestasi 

belajar seorang anak. 

PENUTUP 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi 

berbagai masalah di kelas sehingga mutu proses dan motivasi belajar dapat di 

tingkatkan. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) melibatkan guru dan siswa secara aktif 

sehingga menghasilkan makna ganda, akan tetapi keberhasilan penelitian tindakan kelas 

tergantung pada kemauan dan penguasaan kemampuan guru menerapkan penelitian 

tindakan kelas, melalui model pembelajaran kooperatif khususnya model pembelajaran 
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kooperatif tipe two stay two stray dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VII 

D di SMPN 1 Suli.  

Peningkatan motivasi belajar siswa tidak lepas dari peran peneliti dan para 

observer sebagai pengamat pada tiap pertemuan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung dengan memberikan masukan kepada peneliti untuk perbaikan di setiap 

pertemuan. 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 1) model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 

dapat digunakan dikelas sebagai alternatif bagi guru untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa, 2) pada saat penggunaan model pembelajaran kooperatif two stay two 

stray guru dapat memaksimalkan penggunaan waktu supaya tidak kehabisan waktu pada 

saat penerapannya. 

DAFTAR RUJUKAN 

A.M Sardiman. 2009. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Rajawali 

Pers 

Arikunto, S. 2012. Dasar-dasarEvaluasiPendidikanEdisi 2. Jakarta: PT. BumiAksara. 

Fakih. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Tipe TSTS Menggunakan Problem 

Solving Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar IPA siswa Kelas V. 

Malang: Universitas Negeri Malang 

Huda, Miftahul. 2013. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta: 

PustakaPelajar 

Jauhari, M. 2011. Implementasi PAIKEM Dari Behavioristik sampai Konstruktivistik. 

Jakarta: Prestasi Pustaka 

Kagan, S. & Kagan, M. 2009. Kagan Cooperative learning. San Clemente: Kagan 

Publising 

Kaston. 2014. PengaruhModel Pembelajaran TSTS, NHT dan Motivasi Belajar 

terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VII. Malang: Universitas Negeri 

Malang 

Mulyasa, H. E. 2013. Praktik Penelitian Tindakan Kelas, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya 

Niff, Mc. J. 1992. Action Research: Principles and Practice. London:  Routledge 

Riduwan & Akdon. 2009. Rumus dan Data Aplikasi Statistik. Bandung: Alfabeta 

Slavin, R. E. 2008. Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktek, Bandung:  Nusa 

Media 

Solihatin, E dan Raharjo. 2007. Kooperatif Learning Analisis Model Pembelajaran IPS, 

Jakarta: Bumi Aksara 

Suciati, 2007. Belajar dan Pembelajaran 2. Jakarta: Universitas Terbuka 

Sulisworo, D & Suryani, F. 2014. The Effect of Cooperative Learning, Motivation and 

Information Tecnology Literacy to Achievement, International Journal of 

Learning & Development. (online), 4 (2): 58-64 

(http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijdl/article/viewfile/4908/4439) 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

493 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN STAD UNTUK 

MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR MATA PELAJARAN 

IPS SD 
 

Mizan Adhi Legowo
1)

, Sudarmiatin
2)

, Siti Malikhah Tawaf
3)

 

Universitas Negeri Malang 

Email: mizan_adhi@yahoo.co.id 

 

Abstrak 
Pembelajaran pada jenjang SD tidak sama dengan jenjang SMP, SMA, maupun 

perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karakteristik siswa pada tiap jenjang 

pendidikan berbeda. Pada jenjang SD, pembelajaran berdasar pada tahapan kognitif 

yaitu operasional konkret. Pembelajaran akan mudah dipahami oleh siswa apabila 

menggunakan model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas belajar siswa. 

Aktivitas belajar siswa lebih dominan pada pembelajaran kooperatif, sehingga guru 

harus kreatif memilih model pembelajaran kooperatif yang sesuai. Model 

pembelajaran kooperatif yang bisa dipilih adalah Student Team Achievement 

Division (STAD). Model pembelajaran ini menekankan pada aktivitas dan interaksi 

siswa dalam kelompok untuk saling memotivasi dan membantu dalam menguasai 

materi pelajaran. STAD dapat diterapkan dalam mata pelajaran IPS di SD. Melalui 

penerapan STAD pada IPS SD, aktivitas belajar siswa selaras dengan karakteristik 

IPS yaitu integrated yang mengubah sikap dan perilaku siswa. 

Kata kunci: STAD, aktivitas belajar, IPS. 

Perkembangan setiap siswa, khususnya pada usia Sekolah Dasar (SD) berbeda-

beda. Hal tersebut bergantung pada tingkat kematangan siswa. Usia SD adalah usia 

dimana siswa mengalami perkembangan dengan cepat. Menurut Piaget (Trianto, 

2011:15) usia SD yaitu pada rentang umur 7-11 tahun disebut tahapan operasional 

konkret. Dalam tahapan ini, siswa melakukan aktivitas belajar menggunakan hal-hal 

konkret. Pengetahuan akan lebih mudah dipahami apabila siswa ikut aktif dalam 

pembelajaran. Rogers (1969:162) berpendapat that “much significant learning is 

acquired by doing” and that “learning is facilitated when the student is a responsible 

participant.” Menurut Rogers, peningkatan belajar dapat diperoleh dengan aktivitas 

belajar dan hal tersebut merupakan tanggung jawab dari fasilitator pendidikan.  

Aktivitas belajar sebagian besar terjadi di sekolah. Di sekolah, siswa mendapatkan ilmu 

pengetahuan melalui fasilitator pendidikan yaitu guru. Sekolah sebagai salah satu 

tempat pendidikan formal berperan penting dalam perkembangan siswa. Melalui 

kerangka mata pelajaran, siswa mendapatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sosial. 

Mata pelajaran yang membahas kehidupan sosial adalah Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS). Sebagai salah satu mata pelajaran utama, IPS memiliki andil dalam  

pembelajaran, baik dilihat dari segi proses maupun hasil belajar. Dari proses IPS  

berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, sikap dan kecakapan 

dasar dalam hidup bermasyarakat. Dalam hasil belajar, IPS dapat mengubah sikap dan 

perilaku siswa sesuai dengan tatanan sosial. Menurut Susanto (2013:137) IPS adalah 

ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta 

kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan 

dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan 

menengah. Dengan bekal pengetahuan IPS yang diajarkan di sekolah, diharapkan siswa 

dapat menerapkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.  

mailto:mizan_adhi@yahoo.co.id
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 IPS yang diajarkan di sekolah mengacu pada kurikulum sesuai dengan standar 

kelulusan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada jenjang pendidikan dasar bertujuan 

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut (Susanto, 

2013:163). SKL ini dijadikan pegangan dan tolok ukur dalam pembelajaran IPS 

khususnya pada tingkat SD. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 

tahun 2006 SKL IPS SD meliputi: 1) mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam 

lingkungannya, 2) menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi di sekitarnya, 3) menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar 

secara logis, kritis, dan kreatif, 4) menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan 

kreatif, dengan bimbingan guru, 5) menunjukkan kemampuan memecahkan masalah 

sederhana dalam kehidupan sehari-hari, 6) menunjukkan gejala alam dan sosial di 

lingkungan sekitarnya, 7) menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan, 

8) menunjukkan kecintaan dan kebanggan terhadap bangsa, negara, dan tanah air 

Indonesia, 9) menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan 

memanfaatkan waktu luang. Dari sembilan SKL tersebut dapat disimpulkan bahwa 

program pendidikan IPS bertujuan menciptakan profil lulusan yang memiliki sikap, 

perilaku, dan pengetahuan yang seimbang dan selaras dengan tujuan pembangunan 

bangsa.  

Profil lulusan SD khususnya pada mata pelajaran IPS sesuai dengan karakteristik 

IPS yaitu  kompleks dan integrated namun realistik. Kompleks dan integrated karena 

merupakan gabungan  mata pelajaran sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi. Realistik 

karena mata pelajaran IPS berupaya untuk mengubah sikap dan perilaku.  Oleh karena 

itu dalam implementasi pembelajaran siswa di SD, diperlukan kreativitas guru dalam 

pengembangan model pembelajaran agar mudah dipahami oleh siswa usia SD. Banyak 

model pembelajaran yang dapat dipilih. Model pembelajaran yang cocok dalam 

membelajarkan materi IPS yang bersifat holistik adalah model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa 

sebagai subyek pembelajaran dengan suasana kelas yang demokratis, saling 

membelajarkan dan memberikan peluang yang lebih besar dalam memberdayakan 

potensi siswa secara maksimal (Slavin, 2005:4). Dalam model pembelajaran kooperatif 

pusat pembelajaran adalah siswa. Aktivitas belajar siswa lebih dominan dalam 

penanaman konsep materi pelajaran. 

Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas belajar siswa akan lebih mudah 

dipahami. Aktivitas siswa ini diwujudkan dalam pembelajaran kooperatif. Menurut 

Sukidin (2002:162) pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang memandang 

keberhasilan individu diorientasikan dalam keberhasilan kelompok. Dalam hal ini 

kerjasama dalam kelompok menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama (Solihatin 

dan Raharjo, 2009:4). Pembelajaran kooperatif  adalah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru (Suprijono, 2009:54). Menurut Isjoni (2009:14) pembelajaran 

kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham 

konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dimana siswa 

belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda 

(Ahmadi dan Amri, 2010:67).  Dari pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa 

dalam pembelajaran kooperatif siswa dalam kelas dibentuk menjadi beberapa kelompok 

dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda pada setiap kelompok. Tiap kelompok 

dengan dipimpin atau diarahkan oleh guru saling bekerjasama untuk mencapai tujuan 
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bersama. Menurut Chen (2006:116) Cooperative learning asserts that students team up 

to achieve a common learning goal. A single team member cannot succeed in a group 

assignment unless all team members succeed. The relationship between team members 

concurs to a proactive social interdependence. Menurut Chen, dalam pembelajaran 

kooperatif tiap kelompok bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Seorang 

anggota kelompok tidak dapat berhasil dalam tugas kelompok, kecuali semua anggota 

kelompok juga berhasil. Hubungan antara anggota kelompok saling bergantung untuk 

mencapai tujuan bersama.  

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dimana siswa memperoleh 

pengetahuan  melalui aktivitas belajar dalam kelompok yang memiliki tingkat 

kemampuan berbeda. Aktivitas belajar dalam kelompok dimaksudkan sebagai 

penanaman konsep sehingga dapat mengerjakan lembar evaluasi. Lembar evaluasi dapat 

berupa soal atau kuis yang bersifat individu. Model pembelajaran kooperatif yang 

memiliki langkah menanamkan konsep melalui aktivitas kelompok dan pengerjaan kuis 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division 

(STAD). 

  Student Team Achievement Division (STAD) atau Pembagian Pencapaian Tim 

Siswa merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada aktivitas dan 

interaksi diantara siswa untuk saling bekerjasama dan memotivasi diri dalam menguasai 

materi pelajaran (Isjoni, 2009:74). Menurut Slavin (2005: 105) STAD adalah suatu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dimana siswa ditempatkan dalam tim 

beranggotakan empat orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, 

jenis kelamin dan suku. STAD sebagai salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana, yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Menurut Majoka, Dad, 

dan Mahmood (2010:17) However, among different cooperative learning methods, 

STAD is easy for teachers to apply and can be used to teach a variety of subjects from 

primary to university level. Menurut Majoka, Dad, dan Mahmood, pembelajaran 

kooperatif STAD mudah diterapkan oleh guru untuk mengajar berbagai mata pelajaran 

dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi. STAD dipilih karena memiliki sintaks yang 

sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran IPS.  

Sintaks STAD terdiri atas presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, 

dan rekognisi tim. Presentasi kelas merupakan sintaks dimana guru menjelaskan materi 

bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan pada siswa sebelum menuju ke sintaks tim. 

Pada sintaks tim, kelas akan dibagi menjadi beberapa tim dengan masing tim 

beranggotakan empat orang. Menurut Ballantine dan Larres (2007:131) cooperative 

group formation was based on ability, with more and less able students represented 

within each group of four students. Ballantine dan Larres mengemukakan, dalam 

pembentukan kelompok kooperatif didasarkan pada kemampuan siswa. Tiap kelompok 

yang berjumlah 4 orang memuat anggota dengan kemampuan yang berbeda-beda. 

Dalam tim, siswa akan berdiskusi bertukar pendapat untuk memperdalam materi. Hal 

ini  bertujuan untuk lebih memantapkan pemahaman konsep materi tiap anggota tim 

sebagai bekal pengetahuan dalam mengerjakan kuis. Kuis diberikan dimana tiap siswa 

diberikan sejumlah soal yang harus dikerjakan secara individu dan tidak diperkenankan 

bertanya atau berdiskusi dengan teman lain. Setelah selesai mengerjakan kuis, maka 

lembar jawaban akan dikumpulkan dan dikoreksi oleh guru. Sintaks selanjutnya adalah 

skor kemajuan individual. Lembar jawaban siswa dikoreksi dan menghasilkan skor kuis 

individu. Skor kemajuan individual diperoleh dari hasil pengurangan antara skor kuis 

individu dengan skor awal, kemudian disesuaikan dengan kriteria poin kemajuan. Skor 
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awal siswa diperoleh dari rata-rata nilai ulangan siswa sebelumnya. Kriteria poin 

kemajuan siswa (Slavin, 2005:159) disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1 Kriteria Poin Kemajuan 

Skor Kuis Poin Kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 

Skor kuis 10-1 poin di bawah skor awal 10 

Skor kuis sampai 10 poin di atas skor awal 20 

Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 30 

 

Peningkatan nilai atau poin kemajuan dari tiap siswa akan digabungkan dalam tim. Tiap 

tim akan mendapatkan penghargaan dalam sintaks rekognisi tim. Rekognisi tim sebagai 

wujud dalam pemberian reward atau penghargaan tim. Menurut Rusman (2012:214) 

pada pembelajaran kooperatif tipe STAD hal utama yang menonjol adalah pemberian 

hadiah kepada tim yang memiliki jumlah skor tertinggi sebagai bentuk penghargaan tim 

tersebut. Hasil poin kemajuan tiap siswa dalam tim akan dijumlahkan dan dirata-rata. 

Hasil perolehan nilai tim akan dibandingkan. Kriteria keberhasilan tim yaitu tim super, 

tim sangat baik, dan tim baik. Kriteria rekognisi tim (Slavin, 2005: 160) disajikan dalam 

tabel 2. 
Tabel 2 Kriteria Rekognisi Tim 

Kriteria (Rata-Rata Tim) Penghargaan 

15 Tim Baik 

16 Tim Sangat Baik 

17 Tim Super 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi model pembelajaran 

STAD untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS SD. 

Penelitian ini sekaligus dapat digunakan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran IPS agar dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran.   

METODE  

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kehadiran 

peneliti adalah sebagai observer. Peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian 

karena terlibat secara langsung, mulai dari perencanaan, pengamatan, pengumpul data, 

penilai kualitas data, penyimpul, dan penyusun laporan. Penelitian tindakan kelas 

dilakukan pada siswa kelas V yang berjumlah 29 siswa terdiri atas 17 siswa laki-laki 

dan 12 siswa perempuan di SDN Pagerkukuh Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini 

direncanakan selama dua siklus, dimana siklus II merupakan refleksi dari siklus I. Tiap 

siklus dilakukan dalam tiga kali pertemuan selama satu minggu. Pembelajaran 

difokuskan pada mata pelajaran IPS yang mencakup SK 2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia, dan KD 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada penjajah 

Belanda dan Jepang. Prosedur penelitian yang digunakan mengacu pada alur spiral 

Kemmis dan Taggart (Denzin dan Lincoln, 2007:278) yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan observasi, diakhiri dengan refleksi.  

Pada tahap perencanaan peneliti melakukan persiapan yaitu membuat desain 

pembelajaran, rencana perangkat pembelajaran, mempersiapkan media pembelajaran 

dan menyiapkan instrumen penelitian. Desain pembelajaran yang dilakukan mengacu 

pada kelima sintaks STAD yang dilakukan dalam tiga kali pertemuan. Pertemuan 

pertama merupakan pelaksanaan sintaks presentasi kelas. Pertemuan kedua merupakan 

sintaks tim dan kuis. Pertemuan ketiga merupakan sintaks skor kemajuan individual dan 
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rekognisi tim. Perangkat pembelajaran yang dipersiapkan adalah rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), media gambar power point, dan sumber belajar. RPP yang disusun 

adalah mata pelajaran IPS KD 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang 

pada penjajah Belanda dan Jepang. RPP dirancang untuk tiga kali pertemuan, dimana 

sintaks pembelajaran STAD diaplikasikan pada tiap pertemuan. Media yang digunakan 

adalah gambar kedatangan bangsa Eropa dan Jepang ke Indonesia, gambar kondisi 

rakyat pada masa penjajahan, dan gambar tokoh pahlawan daerah yang melawan 

penjajah. Sumber belajar yang digunakan adalah buku IPS 5: untuk SD/MI Kelas V/ 

Endang Susilaningsih, dan Linda S. Limbong (halaman 133-154), Ilmu Pengetahuan 

Sosial: SD/MI Kelas V/oleh Reny Yuliati, Ade Munajat (halaman 101-121), dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial 5: untuk SD/MI kelas V/Siti Syamsiyah (halaman 73-81). Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, tes, catatan lapangan dan 

dokumentasi. Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa 

dalam pembelajaran STAD. Tes yang digunakan adalah tes uraian dengan tingkatan soal 

C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 dengan kriteria mudah, sedang, dan sulit. Catatan lapangan 

digunakan untuk mencatat temuan-temuan ketika pembelajaran berlangsung, baik dari 

guru maupun siswa. Dokumentasi merupakan bentuk konkret bukti pembelajaran yang 

berwujud foto dan video.  

Pelaksanaan tindakan dan observasi dilaksanakan secara bersama. Peneliti 

melaksanakan enam kali pertemuan. Kuis dilaksanakan pada pertemuan kedua dan 

keempat sesuai dengan rencana kegiatan. Alokasi waktu tiap pertemuan adalah 2x35 

menit. Observasi dilakukan dengan mengamati keadaan kelas selama pembelajaran 

secara riil. Dalam observasi diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang 

sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau 

memanipulasinya (Nasution, 2011:106). Hasil observasi dituangkan dalam bentuk 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa, serta catatan lapangan.  

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengukur kemampuan diri setelah 

melaksanakan tindakan. Refleksi peneliti mengkaji dan menganalisis data selama 

pembelajaran. Hasil analisis dievaluasi dan dicocokkan dengan kriteria keberhasilan. 

Kriteria keberhasilan yang digunakan adalah apabila memenuhi ≥81% siswa aktif dalam 

pembelajaran. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

STAD memiliki 5 sintaks yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan 

individual dan rekognisi tim. Sintaks presentasi kelas dilakukan pada pertemuan 

pertama dan kempat. Sintaks tim dan kuis dilakukan pada pertemuan kedua dan kelima. 

Sintaks skor kemajuan individual dan rekognisi tim dilakukan pada pertemuan ketiga 

dan keenam. Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga dilakukan dalam siklus I. Pertemuan 

keempat, kelima, dan keenam dilakukan pada siklus II. Siklus II merupakan refleksi dari 

siklus I. Kelebihan siklus I dipertahankan, dan kekurangannya diperbaiki pada siklus II. 

Pertemuan pertama, guru melakukan sintaks presentasi kelas. Materi yang 

diajarkan pada pertemuan ini adalah KD 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang pada penjajah Belanda dan Jepang dengan pokok bahasan perjuangan para 

tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan sintaks STAD yang akan dilakukan. Siswa diminta membaca buku 

paket, setelah itu dilakukan tanya jawab seputar materi yang telah dibaca. Berbekal 

materi yang telah dibaca, siswa dapat menjawab pertanyaan guru. Secara klasikal guru 

menjelaskan materi menggunakan media gambar dan power point. Siswa menyimak 

penjelasan guru. Tanya jawab dilakukan untuk mengetahui pemahaman penguasaan 
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materi siswa. Guru belum memberikan reward atas jawaban siswa. Siswa yang salah 

menjawab takut untuk menjawab kembali. Pembelajaran yang dilakukan mengarah pada 

penanaman konsep agar siswa siap dalam langkah sintaks selanjutnya yaitu tim dan 

kuis.  

Pertemuan kedua adalah sintaks tim dan kuis. Kelas dibagi menjadi 6 tim. 

Masing-masing tim beranggotakan 5 siswa. Namun pada tim terakhir jumlah 

anggotanya 4 siswa. Hal ini karena jumlah siswa kelas V adalah 29 siswa. Tim 

merupakan kumpulan siswa yang heterogen dalam hal kemampuan akademik, 

keaktifan, dan jenis kelamin. Dengan pembagian yang tepat, tiap tim mempunyai 

anggota yang mewakili keanekaragaman kelas. Tim diberi nama sesuai dengan nama 

pahlawan daerah yang berjuang melawan penjajah Belanda yaitu Pangeran Diponegoro, 

Pangeran Antasari, Pattimura, Sisingamangaraja XII, Tuanku Imam Bonjol, dan I Gusti 

Ketut Jelantik. Pada sintaks tim, siswa berkumpul sesuai dengan tim yang sudah dibuat 

guru. Masing-masing tim berdiskusi memperdalam materi yang telah diajarkan guru dan 

membantu anggota tim yang belum paham. Hal ini bertujuan untuk  memberi bekal tim 

dalam mengerjakan kuis individual. Dari skor kuis, masing-masing anggota tim akan 

menyumbang poin kemajuan untuk timnya. Poin kemajuan akan dijumlahkan dan 

dirata-rata menjadi nilai tim. Kriteria keberhasilan tim yaitu tim super, tim paling baik, 

dan tim baik. Ketika berdiskusi dalam tim, kelas menjadi ramai. Masing-masing siswa 

ingin mengutarakan pendapatnya sesuai dengan pemahaman yang dimiliki. Tiap tim 

diberi tugas secara klasikal untuk memperdalam pemahaman materi anggota tim. 

Setelah berdiskusi dalam tim selama 20 menit, siswa diberi kuis individual. Kuis 

individual berupa lembar soal sesuai materi yang telah diajarkan. Dalam posisi tim, 

siswa mengerjakan kuis individual selama 15 menit. Dalam mengerjakan kuis tampak 

siswa semangat mengerjakan soal. Siswa menyelesaikan soal dengan kemampuan 

sendiri tanpa diperbolehkan bertanya atau berdiskusi dengan anggota tim. Selesai waktu 

mengerjakan kuis, lembar kuis dikumpulkan untuk dikoreksi.  

Pertemuan ketiga adalah sintaks skor kemajuan individual dan rekogisi tim. 

Sebelum masuk sintaks skor kemajuan individual, siswa diajak untuk menyimpulkan 

materi secara keseluruhan. Siswa dengan dibimbing guru merangkai materi yang telah 

dipelajari. Selanjutnya siswa bersama guru membahas soal kuis yang dikerjakan. Secara 

klasikal, siswa diminta menjawab pertanyaan kuis secara lisan. Dalam skor kemajuan 

individual, setelah kuis dikoreksi kemudian dihitung poin kemajuan. Poin kemajuan 

merupakan hasil peningkatan nilai yang diperoleh siswa. Poin kemajuan siswa diperoleh 

dari nilai kuis siswa dikurangi skor awal kemudian disesuaikan dengan kriteria poin 

kemajuan. Skor awal merupakan nilai ulangan siswa sebelumnya yang dirata-rata 

menjadi skor awal siswa. Skor kemajuan individual seluruh anggota tim dirata-rata 

kemudian disesuaikan dengan kriteria rekognisi tim. Saat diumumkan skor perolehan 

siswa banyak siswa yang senang, namun ada pula yang sedih karena nilai yang 

diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Guru belum memberikan penguatan kepada 

siswa terhadap nilai yang diperoleh. Penguatan sangat  penting agar siswa bisa 

mengontrol diri untuk tidak larut senang dan tetap giat belajar pada siswa yang 

mendapat nilai bagus. Dan siswa yang mendapat nilai kurang agar tetap semangat 

belajar, karena masih ada kuis pada pertemuan berikutnya. Sehingga dapat digunakan 

untuk memperbaiki nilai. Dalam rekognisi tim, guru memberikan penghargaan kepada 

tiap tim. Kriteria tim yaitu tim super, tim paling baik dan tim baik.  

 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

499 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Pertemuan keempat adalah presentasi kelas. Pada pertemuan ini guru 

menjelaskan materi IPS KD 2.1 yaitu perjuangan para tokoh pejuang pada masa 

penjajahan Jepang. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan sintaks STAD yang 

akan dilakukan. Siswa membaca buku paket sebagai bekal pengetahuan materi. 

Kemudian siswa ditanya seputar materi yang telah dibaca. Kelas menjadi aktif karena 

kegiatan tanya jawab. Tiap siswa berusaha aktif menjawab pertanyaan guru. Guru 

memberi reward terhadap setiap jawaban siswa. Guru menjelaskan materi secara 

klasikal menggunakan media power point, siswa menyimak penjelasan guru.  

Pertemuan kelima adalah sintaks tim dan kuis. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan sintaks STAD yang akan dilakukan. Siswa dibentuk dalam tim sesuai 

dengan tim yang pernah dibuat dulu pada pertemuan kedua. Siswa berkumpul dengan 

anggota tim dan berdiskusi mengenai materi yang diberikan guru. Siswa sudah paham 

dengan runtutan kegiatan pada sintaks STAD karena sudah pernah dilakukan pada 

pertemuan sebelumnya. Ketika berdiskusi situasi kelas menjadi aktif. Semua tim 

berupaya memahami materi baik secara individu maupun tim. Semua ingin memberikan 

poin kemajuan terbaik dan mendapat predikat super pada tim. Selama 20 menit, tim 

berdiskusi. Selanjutnya adalah sintaks kuis. Masih dalam tim, siswa dikondisikan untuk 

siap mengikuti kuis. Semua buku dan peralatan tulis yang tidak diperlukan dimasukkan 

dalam laci. Guru membagikan lembar kuis. Setelah semua siswa menerima lembar kuis, 

waktu mengerjakanpun dimulai. Siswa diberi waktu 15 menit untuk mengerjakan. Guru 

mengawasi siswa dalam mengerjakan kuis. Kelas menjadi tenang. Setelah waktu habis, 

lembar kuis pun dikumpulkan dan dikoreksi guru. 

Pertemuan keenam adalah sintaks skor kemajuan individual dan rekognisi tim. 

Sebelum masuk sintaks skor kemajuan individual, siswa diajak untuk menyimpulkan 

materi secara keseluruhan. Siswa dengan dibimbing guru merangkai materi yang telah 

dipelajari. Guru memberikan reward terhadap semua jawaban siswa. Selanjutnya siswa 

bersama guru membahas soal kuis yang dikerjakan. Secara klasikal, siswa diminta 

menjawab pertanyaan kuis secara lisan. Dalam skor kemajuan individual, setelah kuis 

dikoreksi kemudian dihitung poin kemajuan.  Hasil kuis siswa dikurangkan dengan skor 

awal dan disesuaikan dengan kriteria untuk mendapat poin kemajuan siswa. Guru 

memberikan penguatan terhadap hasil poin kemajuan siswa. Selanjutnya poin kemajuan 

anggota tim dirata-rata menjadi skor tim. Hasil tim diumumkan dalam rekognisi tim. 

Dalam pertemuan keenam ini sekaligus dilakukan refleksi guru dengan membandingkan 

hasil nilai siswa pada pertemuan ketiga dan keenam.  

Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa selama 

penerapan model STAD. Pada siklus I aktivitas belajar siswa meningkat yaitu sebesar 

78,39%. Hasil ini belum sesuai dengan kriteria. Guru belum memberikan reward dan 

penguatan terhadap keaktifan siswa di kelas. Reward sangat penting sehingga siswa 

merasa dihargai dalam usaha belajarnya. Penguatan berguna untuk mengontrol diri dan 

memacu semangat siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran. Pada siklus II aktivitas 

belajar siswa meningkat menjadi 98,62%. Hasil ini sudah di atas kriteria keberhasilan 

yaitu ≥81% siswa aktif dalam pembelajaran. 

PENUTUP 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat diterapkan pada mata 

pelajaran IPS SD. Model pembelajaran ini menekankan pada aktivitas dan interaksi 

siswa dalam belajar. Melalui penerapan model STAD, aktivitas belajar siswa meningkat 

yaitu 78,39% pada siklus I menjadi 98,62% pada siklus II. Penerapan model STAD 

pada mata pelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa yang selaras dengan 
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karakteristik IPS. Sikap dan perilaku siswa berubah menjadi lebih aktif dalam 

pembelajaran. Model STAD dapat dipadukan dengan metode atau teknik pembelajaran 

lain. Dalam hal ini guru dituntut untuk bisa kreatif memilih metode atau teknik 

pembelajaran yang cocok sehingga mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran. 
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Abstrak 
Kualitas pembelajaran harus dimiliki guru dalam meningkatkan proses 

pembelajaran. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal diperlukan model 

pembelajaran yang kreatif dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif 

dan bermakna. Salah satu strategi pembelajaran yang mendorong siswa aktif adalah 

model kooperatif tipe two stay two stray. Dengan menggunakan model kooperatif 

two stay two stray bertujuan agar siswa belajar bekerja sama, bertanggung jawab, 

saling membantu memecahkan masalah dan saling mendorong untuk berprestasi 

serta melatih siswa agar dapat bersosialisasi dengan baik, memberikan waktu 

berfikir menjawab, dan saling memberikan informasi terhadap teman yang lain. 

Dengan demikian, setiap kelompok dapat menyimpulkan informasi jawaban yang 

tepat melalui penggunaan model kooperatif two stay two stray pada mata pelajaran 

IPS.  

Kata kunci : model kooperatif, two stay two stray, IPS 

 

Peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik harus mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan.  

Pelaksanaan pembelajaran IPS, guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Akan tetapi terdapat beberapa kendala pelaksanaan 

pembelajaran IPS yakni salah satunya kurangnya antusias siswa untuk belajar, serta 

siswa cenderung menerima apa saja yang disampaikan oleh guru, diam dan jarang 

dalam mengemukakan pertanyaan maupun pendapat dalam proses pembelajaran. Siswa 

menganggap materi pelajaran yang dianggap sulit, proses pembelajaran yang monoton 

dan kurang variatif, serta guru kurang kreatif dalam menyampaikan materi, sehingga 

menyebabkan kurang aktifnya siswa dan kurangnya ketertarikan siswa dalam 

pembelajaran terhadap pelajaran IPS.  

Berdasarkan pandangan siswa bahwa mata pelajaran IPS terpadu membosankan, 

mengantuk dan menjenuhkan maka seorang guru IPS harus mempunyai variasi dalam 

menggunakan metode pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang dapat 

membuat proses belajar cenderung membuat siswa lebih aktif dan guru hanya berperan 

sebagai fasilitator dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif. Dengan 

pembelajaran kooperatif masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab untuk 

mempelajari apa yang disajikan dan membantu teman anggotanya untuk belajar. Ketika 

kerja sama ini berlangsung, tim menciptakan atmosfir pencapaian, dan selanjutnya 

pembelajaran ditingkatkan (Anindita, 2014:51). Salah satu pembelajaran model 

kooperatif yang digunakan adalah model kooperatif dengan two stay two stray.  

Pembelajaran model kooperatif two stay two stray  dalam bahasa Indonesia “ dua 

tinggal dua tamu” yang dikembangkan oleh Spencer Kagan. Pembelajaran model 

kooperatif ini, dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan umum untuk 

saling berbagi informasi dengan kelompok-kelompok lain (Huda, 2011:140). Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Sukmanasa (2012:2) bahwa penerapan model kooperatif two 
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stay two stray pada dasarnya merupakan suatu cara pembelajaran dengan cara 

berkelompok yang saling memberikan informasi kepada kelompok lain. Dengan model 

ini diharapkan menjadi alternatif dalam memperbaiki kualitas pembelajaran IPS 

menjadi aktif, karena model kooperatif two stay two stray siswa dapat ikut serta secara 

aktif dalam proses pembelajaran, siswa dapat saling betukar pikiran dan saling 

menginformasikan.  Pelaksanaan dengan menggunakan model kooperatif two stay two 

stray sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran IPS yang menuntut siswa bekerja 

sama saling mengemukakan pendapat dan bertanggung jawab terhadap kelompok saat 

pembelajaran.  

PEMBAHASAN 

Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Pembelajaran kooperatif atau sering disebut dengan cooperative learning adalah 

model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kerja sama dan bertanggung 

jawab siswa, baik selama pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Menurut Kagan 

(2009:19) pembelajaran kooperatif merupakan pengaturan pengajaran yang mengacu 

pada kelompok kecil yang heterogen saling bekerja sama untuk bekerja dan 

bertanggung jawab terhadap teman kelompok serta dirinya sendiri. Metode atau model 

dimana siswa belajar bersama, saling menyumbangkan pikiran dan bertanggung jawab 

terhadap pencapaian hasil belajar individu maupun terhadap kelompok (Slavin, 

2009:29). Sedangkan menurut Chotimah (2009:2) pembelajaran kooperatif memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama peserta didik 

dalam tugas-tugas terstruktur.  

Pembelajaran model kooperatif two stay two stray dapat digunakan dalam semua 

mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Sugiyanto (2009: 54) 

berpendapat bahwa model kooperatif two stay two stray memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Banyak 

kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. Siswa 

bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan siswa yang lain. Padahal 

dalam kenyataannya hidup di luar sekolah, kehidupan dan kerja manusia saling 

bergantung satu dengan yang lain. Dalam model pembelajaran ini siswa dihadapkan 

pada kegiatan mendengarkan apa yang diutarakan oleh temannya ketika sedang 

bertamu, yang secara tidak langsung siswa akan dibawa untuk menyimak apa yang 

diutarakan oleh anggota kelompok yang menjadi tuan rumah tersebut. Dalam proses ini, 

akan terjadi kegiatan menyimak materi pada siswa.  

Dalam menciptakan pelajaran pembelajaran kooperatif, guru harus 

menstrukturkan saling ketergantungan positif, akuntabilitas individual, interaksi 

promotif, penggunaan keterampilan sosial yang memadai dan pemrosesan kelompok 

sehingga akan tercipta sebuah interaksi yang luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang 

dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan siswa dengan guru.  

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok konvensional yang 

menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada 

kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah 

menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh 

keberhasilan kelompoknya (Slavin, 2009: 32). 

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sangat sulit jika mereka saling berdiskusi 

dengan temannya. Pembelajaran kooperatif para siswa akan duduk bersama 

memecahkan atau mendiskusikan sebuah masalah untuk dapat menguasai materi yang 
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telah disampaikan oleh guru. Jadi, hakikat sosial dan penggunaan kelompok sejawat 

menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif (Trianto, 2007:41). Sesuai dengan 

pernyataan Rofiq (2010:1) pembelajaran kooperatif saling membantu teman belajarnya 

yang berkemampuan di bawah standart minimum. Dengan demikian tumbuhlah jiwa 

sosial dalam diri siswa.  

Pembelajaran kooperatif secara umum dianggap lebih diarahkan oleh guru, 

dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-

bahan informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah 

yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas 

(Suprijono, 2009:54). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok, karena dalam belajar 

kooperatif ini ada struktur dorongan tugas yang bersifat memungkinkan terjadinya 

interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat efektif di antara anggota kelompok. 

Hubungan seperti ini memungkinkan timbulnya persepsi positif tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh siswa untuk mencapai keberhasilan belajar berdasarkan kemampuan diri 

secara individu dan sumbangan dari anggota kelompok lain selama belajar bersama 

dalam kelompok.  Pembelajaran kooperatif tersebut memerlukan kerjasama, saling 

ketergantungan positif, tanggung jawab individual pada kelompok, interaksi positif 

antar kelompok, keterampilan sosial dalam pencapaian tugas, tujuan dan penghargaan. 

Pembelajaran Model kooperatif Two Stay Two Stray  

Menurut Pendapat Spencer Kagan (dalam Huda, 2011:140) teknik Pembelajaran 

kooperatif biasa digunakan untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk 

membagikan hasil informasi dengan kelompok lain. Pelaksanaan kerja kelompok dua 

siswa bertamu ke kelompok lain dan dua siswa lainnya tetap dikelompoknya untuk 

memberikan informasi kepada kelompok lain sampai kembali ke tempat kelompoknya. 

Pembelajaran model kooperatif two stay two stray yaitu salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan 

hasil dan informasi kepada kelompok lain. Hal ini dilakukan karena banyak kegiatan 

belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. Siswa bekerja 

sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan siswa yang lain. Padahal dalam 

kenyataan hidup di luar sekolah, kehidupan dan kerja manusia saling bergantung satu 

sama lainnya. Manfaat model two stay two stray dapat membantu kelancaran 

pendidikan dan pengajaran di sekolah secara intensif akan memberi dampak baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung yang akhirnya akan kembali pada keberhasilan 

pendidikan.  

Pada pembelajaran model kooperatif two stay two stray setiap anggota dapat 

memperoleh data sampai tiga informasi sekaligus yaitu: (1) informasi materi dari 

kelompoknya; (2) informasi materi dari bertamu; (3) informasi materi dari teman yang 

bertamu ke kelompok yang berbeda. Informasi materi lebih bermakna diperoleh siswa 

karena siswa mencari informasi selain untuk dirinya juga harus menginformasikan pada 

temannya. Terjadi interaksi antara siswa dengan siswa lebih aktif dalam mencari 

informasi sesuai waktu yang telah ditentukan selama two stay two stay. Dengan 

demikian maka pembelajaran model kooperatif two stay two stray ini merupakan model 

kooperatif yang berpusat pada siswa, untuk memperoleh informasi perlu keaktifan 

setiap siswa selama proses belajar dan guru sebagai fasilitator.  

Adapun tujuan model pembelajaran two stay two stray (dalam Lie, 2008:60-62) 

dalam model pembelajaran ini siswa dihadapkan pada kegiatan mendengarkan apa yang 
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diutarakan oleh temannya ketika sedang bertamu, yang secara tidak langsung siswa 

akan dibawa untuk menyimak apa yang diutarakan oleh anggota kelompok yang 

menjadi tuan rumah tersebut. 

Dalam proses ini, akan terjadi kegiatan menyimak materi pada siswa. Dalam 

model pembelajaran kooperatif two stay two stray, ini memiliki tujuan yang sama 

dengan pendekatan pembelajaran kooperatif yang telah di bahas sebelumnya. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Lie (2008:61) mengutip simpulan Spencer Kagan 

bahwa two stay two stray merupakan pembelajaran yang mendorong siswa supaya aktif 

dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran untuk mencapai suatu 

tujuan pembelajaran. Siswa di ajak untuk bergotong royong untuk menemukan suatu 

konsep sendiri sesuai materi pelajaran. 

Penggunaan pembelajaran model kooperatif two stay two stray akan mengarahkan 

siswa untuk aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan 

dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh teman. Menurut pendapat Isjoni 

(2009:50) salah satu alasan menggunakan pembelajaran model kooperatif two stay two 

stray ini karena terdapat pembagian kerja kelompok yang jelas setiap anggota 

kelompok, siswa dapat bekerja sama dengan temannya dengan saling memberikan 

informasi tentang jawaban dari permasalahan yang akan pecahkan, serta dapat 

mengatasi kondisi siswa yang ramai dengan kegiatan pembelajaran yang efektif. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif two stay two stray akan mengarahkan siswa untuk aktif, baik dalam 

berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang 

dijelaskan oleh teman. Selain itu, alasan menggunakan model kooperatif two stay two 

stray karena terdapat pembagian kerja kelompok yang jelas setiap anggota kelompok, 

siswa dapat bekerja sama dengan temannya, dapat mengatasi kondisi siswa yang ramai 

dan sulit diatur saat proses belajar mengajar. 

Keunggulan Pembelajaran Model Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

Keunggulan atau kelebihan pembelajaran model kooperatif two stay two stray 

dengan pembelajaran yang lain (Syahrilfuddin,2011:3) adalah adanya saling 

ketergantungan positif antara sesama siswa dan menuntut tanggung jawab siswa 

terhadap tugas masing-masing yang diberikan guru, sehingga siswa akan lebih 

menguasai materi dengan baik serta dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berusaha 

baik bagi dirinya maupun kelompoknya. Pada saat membahas permasalahan siswa akan 

kerjasama dalam kelompoknya sehingga pada saat tamu mereka datang ke 

kelompoknya, maka mereka akan dapat memberikan informasi yang baik. Model 

kooperatif two stay two stray tidak hanya bekerja sama dengan anggota sekelompok 

tetapi bisa juga bekerja sama dengan kelompok lain yang memungkinkan terciptanya 

keakraban sesama teman dalam suatu kelas, lebih berorientasi pada keaktifan siswa, 

melatih kemampuan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, pembelajaran lebih 

bermakna, dan dapat memotivasi siswa dalam belajar.   

Selain itu, pembelajaran model kooperatif two stay two stray termasuk salah satu 

model kooperatif yang dapat meningkatkan aktivitas siwa dan menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan dan mendorong siswa untuk aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung (Anindita, 2014:52). Model pembelajaran ini memberikan 

kesempatan kepada anggota kelompok untuk membagikan hasil atau informasi kepada 

kelompok lain (Fitriyah, 2012:2).  
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Pembelajaran menggunakan pembelajaran model kooperatif  two stay two stray 

mampu meningkatkan peran siswa dalam kegiatan belajar mengajar terutama kegiatan 

diskusi, bertamu dan menerima tamu. Siswa menjadi termotivasi dalam belajar 

dibuktikan dengan aktivitas siswa yang aktif, sehingga orientasi pembelajaran menuntut 

pembelajaran  berpusat pada siswa (student centered oriented ) dan guru hanya berperan 

sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dalam mengatasi kekurangan pembelajaran 

model kooperatif two stay two stray, maka sebelum pembelajaran guru terlebih dahulu 

mempersiapkan dan membentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen ditinjau 

dari segi jenis kelamin dan kemampuan akademis. Berdasarkan sisi jenis kelamin, 

dalam satu kelompk harus ada siswa laki-laki dan perempuannya. Jika berdasarkan 

kemampuan akademis maka dalam satu kelompok terdiri dari satu orang berkemampuan 

akademis tinggi, dua orang dengan kemampuan sedang dan satu lainnya dari kelompok 

kemampuan akademis kurang. Pembentukan kelompok heterogen memberikan 

kesempatan untuk saling mengajar dan saling mendukung sehingga memudahkan 

pengelolaan kelas karena dengan adanya satu orang yang berkemampuan akademis 

tinggi yang diharapkan bisa membantu anggota kelompok yang lain. 

Berdasarkan keunggulan atau kelebihan pembelajaran model kooperatif two stay 

two stray adalah: (1) dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan; (2)  kecenderungan 

belajar siswa menjadi lebih berkmakna; (3) lebih berorientasi kepada keaktifan; (4) 

diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya; (5) menambah 

kekompakan dan rasa percaya diri siswa; (6) kemampuan berbicara siswa dapat 

ditingkatkan; (7) membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar. Dengan demikian 

pembelajaran model kooperatif two stay two stray dapat membuat proses pembelajaran 

menjadi efektif. Adanya kerja sama dengan anggota sekelompok tetapi bisa juga bekerja 

sama dengan kelompok lain yang memungkinkan tercptanya keakraban sesame teman 

dalam satu kelas dan lebih yang berorientasi pada keaktifan siswa.  

Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Model Kooperatif Two Stay Two Stray  
Pembagian kelompok dalam pembelajaran model kooepartif tipe two stay two 

stray memperhatikan kemampuan akademis siswa. Guru membuat kelompok yang 

heterogen dengan alasan memberi kesempatan siswa untuk saling mengajar dan saling 

mendukung meningkatkan relasi dan interaksi antar ras, etnik, dan gender serta 

memudahkan pengelolan kelas karena masing-masing kelompok memiliki siswa yang 

berkemampuan tinggi yang dapat membantu teman lainnya untuk memecahkan suatu 

permasalahan dalam kelompok ( Jarlimek  & Parker dalam Isjoni, 2009:52).  

Mengenai langkah-langkah pembelajaran model kooperatif tipe two stay two stray 

, Lie (2008:60) mengemukakan adalah : (1) siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok 

berempat; (2) siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa; (3) setelah 

selesai, dua orang dari masing-masing kelompok akan meningggalkan kelompoknya 

dan masing-masing bertamu ke dua kelompok lain; (4) dua orang yang tinggal dalam 

kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka; (5) tamu 

mohon diri selanjutnya kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan 

mereka dari kelompok lain; (6) kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja yang 

telah mereka kerjakan.  

Berdasarkan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan 

menggunakan model kooperatif Two Stay Two Stray dapat diuraikan sebagai berikut:(1) 

Pada tahap ini, siswa dibagi kedalam beberapa kelompok yang heterogen (berbeda-beda 

kemampuan dan jenis kelamin), untuk satu kelompoknya terdiri dari 4 orang atau lebih; 

(2) Pada tahap ini, siswa bekerja sama dalam lingkungan kelompok yang kecil, setiap 
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siswa memiliki tugas dan tanggung jawab secara terinci menurut keahlianya masing-

masing, sehingga terciptalah hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar, menuju 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tiap anggota dapat memahami dan menerima 

tujuan tersebut, adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindak dan 

kesatuan pikiran, adanya kesatuan perintah, para bawahan hanya mempunyai seorang 

atasan langsung. Dari atasan langsung ini ia menerima perintah atau bimbingan, kepada 

siapa ia harus mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya, adanya keseimbangan 

antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota, adanya pembagian tugas 

atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian dan bakat-bakat masing-

masing; (3) Setelah tugas, wewenang, dan tanggung jawab sudah dibentuk/dibuat 

tergambar dengan jelas tata kerjanya oleh siswa, mereka langsung melaksanakannya, 

dua orang atau lebih yang bertugas menjadi tamu akan bertamu ke kelompok lain, untuk 

mencari informasi; (4) Selanjutnya dua orang atau lebih yang bertugas menjadi tuan 

rumah menyampaikan informasi ke tamu, berkaitan dengan bahan ajar yang ditugaskan 

oleh guru, dan tamu menyimak serta mencatat informasi yang disampaikan oleh tuan 

rumah tersebut; (5) Pada tahap ini, setelah selesai kegiatan bertamu ke kelompok lain 

tamu mohon diri, dan kembali ke kelompoknya; (6) Informasi yang telah didapat tadi 

selanjutnya dicocokkan dengan sumber bahan ajar yang digunakan buku paket IPS, 

kemudian dipresentasikan atau dibacakan oleh masing-masing kelompok atau 

perwakilan dari setiap kelompok. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu pengetahuan sosial dikembangkan secara terimtegrasi dengan mengambil 

konsep-konsep esensial dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk digunakan pada 

mata pelajaran di jenjang pendidikan tingkat sekolah. Ilmu pengetahuan sosial 

membahas kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya 

dengan lingkungannya dari berbagai sudut ilmu sosial pada masa lampau, sekarang, dan 

masa mendatang. Dengan demikian siswa dalam mempelajari IPS dapat menghayati 

masa sekarang dengan dibekali pengetahuan tentang masa lampau umat manusia. oleh 

karena itu, siswa dalam mempelajari IPS dapat menelaah, dan mengkaji sistem 

kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia 

sebagai anggota masyarakat.  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial secara mendasar berkaitan dengan 

kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. Ilmu 

Pengetahuan Sosial erat kaitannya dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik 

kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya dan kejiwaannya, memanfaatkan sumber 

daya yang ada di permukaan bumi serta mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya 

maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat 

manusia (Mulyasa, 2006:125). Dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem 

kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia 

sebagai anggota masyarakat.  

Pembelajaran IPS baik sebagai mata pelajaran di tingkat dasar dan menengah 

maupun sebagai pendidikan disiplin ilmu haruslah mempunyai landasan. Landasan ini 

berfungsi untuk memberikan pemikiran mendasar tentang struktur, metodologi, dan 

pemanfaatan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Dengan landasan ilmu 

pengetahuan sosial maka akan diketahui arah, tujuan, dan sasaran yang ingin 

dikembangkan.  
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Menurut Soemantri, “tujuan pendidikan IPS disekolah adalah menumbuhkan 

nilai-nilai kewarganegaraan, moral, idiologi negara, dan agama.” Gross menyebutkan 

bahwa tujuan Pendidikan IPS adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara 

yang baik dalam kehidupannya di masyarakat (Soemantri, 2001: 43). Secara tegas ia 

mengatakan “to prepare students to be will-functioning citizen in a democratic society”. 

Tujuan lain dari pendidikan IPS adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa 

menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan setiap persoalan yang 

dihadapinya. membantu para peserta didik selaku warga negara agar mampu menjadi 

warga negara yang baik dan mampu untuk mengambil keputusan secara rasional dengan 

dasar informasi yang mencukupi, serta berkaitan dengan permasalahan sosial yang 

hasilnya tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, tetapi juga berguna bagi 

masyarakat dan bangsanya sebagai bentuk perwujudan cinta tanah air. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa IPS yaitu mata 

pelajaran yang merupakan suatu perpaduan dari sejumlah disiplin ilmu sosial seperti 

geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi. Ilmu pengetahuan sosial lebih banyak 

menekankan hubungan antara manusia dengan masyarakat, hubungan manusia didalam 

masyarakat, disamping hubungan manusia dengan lingkungan fisiknya. Tujuan 

pendidikan IPS di SMP bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki 

keterampilan yang berguna bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun negara, serta 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa serta memiliki rasa cinta tanah air dan 

kepedulian sosial yang tinggi. Oleh Karena itu, pembelajaran IPS di sekolah hendaknya 

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, terutama yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat. Disamping itu perlu digunakan kejadian yang aktual untuk 

mendukung atau memperkuat pembelajaran IPS yang sudah ada.  

PENUTUP 

Penerapan model pembelajaran kooperatif two stay-two stray pada mata pelajaran 

IPS membuat pelajaran menjadi efektif dan kegiatan siswa menjadi aktif dalam proses 

pembelajaran. Pelaksanaan model kooperatif two stay two stray pada mata pelajaran IPS 

memberikan kesempatan terhadap siswa untuk menemukan konsep sendiri dengan cara 

memecahkan masalah dengan menciptakan kreatifitas dalam komunikasi dengan teman 

sekelompoknya. Siswa saling bertukar informasi, saat siswa berpencar maka setiap 

anggota kelompok akan saling bertukar informasi dengan kelompok lain. Setiap 

kelompok akan mendapatkan informasi sekaligus dari dua kelompok yang berbeda 

karena dua orang yang berpencar pergi ke kelompok yang berbeda, begitupun bagi 

siswa yang tinggal juga akan mendapatkan informasi dari dua tamu yang datang dari 

dua kelompok yang berbeda. Dalam pembelajaran IPS menggunakan model kooperatif 

two stay two stray siswa dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan aktif di setiap 

kegiatan. Dalam pembelajaran IPS siswa dituntut untuk berfikir secara kreatif berkaitan 

dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya, 

sehingga penggunaan model kooperatif Two Stay Two Stray sangat sesuai yang lebih 

mengedepankan kepada aktivitas belajar peserta didik, 

dalam mencari, menemukan, mendiskusikan, dan mempresentasikan atau membacakan 

hasil temuan kepada kelompok belajar yang lain. Dengan demikian, model kooperatif 

two stay two stray membantu guru dalam pencapaian pembelajaran IPS yang membuat 

siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran menjadi lebih bermakna.  
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatktan aktivitas belajar IPS melalui 

pendekatan contextual teaching and learning pada siswa kelas V SD 

Karanggondang. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek 

penelitian siswa kelas V SD Karanggondang Kabupaten Bantul yang berjumlah 36 

siswa terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Rancangan penelitian 

model PTK yang digunakan adalah dengan model siklus dan mengikuti alur 

Kemmis dan Mc Taggart. Setiap siklus terdiri atas empat bagian yang meliputi 

perencanaan (planning), pelaksanaan (action) sekaligus pengamatan (observation), 

dan refleksi (reflction). Hasil penelitian menunjukkan dengan diterapkannya 

pendekatan CTL kualitas proses pembelajaran meningkat yang ditandai dengan 

peningkatan aktivitas belajar siswa mulai dari pratindakan sampai tindakan kedua 

mengalami peningkatan. Peningkatan rata-rata persentase aktivitas belajar siswa dari 

pratindakan sebesar 28% ( rendah), siklus I sebesar 51% (cukup), dan siklus II 71% 

(tinggi). 

Kata kunci: aktivitas belajar, IPS, contextual teaching and learning 

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang membutuhkan perencanaan secara 

baik. Sebagai fasilitator, motivator, maupun eksekutor guru berperan sangat penting 

dalam proses pembelajaran. Guru sebagai profesi, membutuhkan kemampuan yang 

dapat menunjang tugasnya sebagai pendidik, pengajar yang profesional di sekolah. 

Kemampuan sebagai bagian dari profesi guru salah satunya adalah meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran. Kualitas proses pembelajaran dapat dilihat dengan 

indikator dengan tingginya aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dapat 

ditingkatkan melalui pendekatan maupun metode yang dapat memfasilitasi aktivitas 

belajar sesuai dengan materi dan muatan pelajarannya.  

Dalam setiap proses pembelajaran, siswa selalu menampakan aktivitas baik itu 

aktivitas belajar ataupun aktivitas yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. 

Nurbaity (2010:630) mengemukakan bahwa aktivitas belajar siswa merupakan seluruh 

kegiatan belajar siswa yang ditampilkan pada proses pembelajaran baik diminta ataupun 

dengan inisiatif sendiri dan membantunya melakukan perubahan. Perubahan yang 

termasuk dalam aktivitas belajar merupakan perubahan yang mendorong siswa untuk 

keberhasilan belajar siswa.  Jauhar (2011:157) mengemukakan aktivitas siswa dalam 

belajar adalah bertanya/meminta penjelasan, mengemukakan gagasan, dan 

mendiskusiskan gagasan orang lain dan gagasannya sendiri. Sedangkan Dimyati 

(2002:60) berpendapat bahwa keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari 

kegiatan fisik yang mudah diamati dan kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan 

fisik dapat dilihat berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih ketrampilan-

ketrampilan dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan psikis diantaranya menggunakan 

khasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, 

membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan, dan 

kegiatan psikis lain. 

mailto:kisworoangga@gmail.com
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Pengertian aktivitas belajar merupakan interaksi antara situasi stimulus dengan isi 

memori sehingga perilakunya baik fisik maupun psikis berubah dari waktu sebelum dan 

sesudah adanya stimulus tersebut. Perubahan perilaku pada diri si pembelajar itu 

menunjukkan bahwa pembelajar telah melakukan aktivitas belajar. Penelitian ini 

menggunakan indikator aktivitas berupa aspek perhatian, mengamati, dan 

mengkomunikasikan.  

Gunawan (2013:51) mengungkapkan bahwa IPS di sekolah dasar merupakan mata 

pelajaran yang diberikan di SD yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. IPS di sekolah memuat materi geografi, 

sejarah, sosiologi dan ekonomi. Melalui pendidikan IPS siswa diharapkan untuk 

menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang 

cinta damai. 

Pengertian IPS pada jenjang pendidikan yang berbeda mempunyai perbedaan 

makna. Hal itu dijelaskan Supriya (2014:20) yang menyatakan pengertian IPS di tingkat 

sekolahan mempunyai perbedaan makna, perbedaan tersebut disesuaikan dengan 

karakteristik dan kebutuhan peserta didik khususnya IPS untuk SD, SMP, dan SMU. 

IPS untuk jenjang SD merupakan gabungan dari sejumlah mata pelajaran dan disiplin 

ilmu. Ada juga yang berdiri sendiri yang berada di tingkat SMP dan SMU. Solihatin 

(2007:14) menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah 

untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan diri sesuai bakat. minat, kemampuan dan lingkungannya, serta 

berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Ruang lingkup IPS sekolah dasar dan tujuannya diatas dapat disampaikan oleh 

guru dan dapat dipenuhi dengan kondisi pembelajaran yang kondusif. Fenomena 

kegiatan pembelajaran kelas V di SD Karanggondang, terutama mata pelajaran IPS pada 

umumnya para siswa masih cenderung pasif, belum menunjukkan aktivitas dan 

kreatifitasnya. Dalam proses pembelajaran, kegiatan yang melibatkan antar siswa, siswa 

dengan guru belum nampak. Aktivitas lebih besar pada kegiatan guru ke siswa. Jika 

guru memberikan pertanyaan, maupun meminta siswa untuk menyampaikan pertanyaan 

hanya beberapa siswa yang aktif. Siswa secara keseluruhan kurang berani bertanya 

karena guru kurang memberi motivasi kepada siswa agar berani bertanya apabila ada 

kesulitan. Antara siswa satu dengan yang lainnya kurang terbiasa bekerjasama dalam 

sebuah kelompok belajar. Hal ini terlihat pada proses pembelajaran yang terlihat kurang 

menunjukkan aktivitas belajar siswa yang sesungguhnya. Aktivitas belajar siswa 

merupakan interaksi antara situasi stimulus dengan isi memori sehingga perilakunya 

baik fisik maupun psikis berubah dari waktu sebelum dan sesudah adanya stimulus 

tersebut. Perubahan perilaku pada diri si pembelajar itu menunjukkan bahwa pembelajar 

telah melakukan aktivitas belajar. Konteks aktivitas itu dapat dilihat dari apa yang 

dilakukan siswa sebagai upaya dia sebagai pembelajar untuk memperoleh hasil belajar.  

Hasil observasi yang dilakukan peneliti sebelum melakukan tindakan 

menunjukkan aktivitas belajar yang tergolong rendah. Aktivitas belajar pada mata 

pelajaran IPS pada saat observasi adalah 28% (rendah). Indikator itu terlihat jelas pada 

aspek perhatian, mengamati, dan mengkomunikasikan. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL memberikan banyak 

kontribusi terhadap proses pemahaman konseptual siswa. Penerapan CTL pada proses 

pembelajaran menekankan pada 7 komponen yang terdapat dalam CTL. Komponen itu 

yang pertama adalah konstruktivisme yaitu pembelajaran yang dibangun berdasarkan 

pengalaman siswa, guru harus membangun pembelajaran berdasarkan pengalaman 
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sebelum pembelajaran dan pengalaman yang akan diberikan untuk pembelajaran yang 

akan dilakukan. Kedua adalah menemukan, kegiatan ini mendorong siswa untuk aktif 

dalam menemukan materi maupun konsep dalam pembelajaran. Guru harus bisa 

memberikan kegiatan yang mengarah pada penemuan yang sebisa mungkin dilakukan 

oleh siswa. Ketiga adalah bertanya merupakan kegiatan yang dilakukan siswa untuk 

menggali informasi dari yang diketahui ke yang belum diketahuinya. Kegiatan ini akan 

meningkatkan aktivitas siswa dalam bertanya, guru memberi kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk bertanya kepada siapa saja dalam konteks pembelajaran.  

Keempat adalah masyarakat belajar, komponen ini dapat dilakukan dengan guru 

memberikan tugas secara kelompok sehingga interaksi antar siswa dalam kelompok 

dapat diarahkan sebagai masyarakat belajar. Kelima adalah pemodelan merupakan 

kegiatan belajar yang meniru baik dari sumber belajar manapun untuk digunakan 

sebagai sumber belajar. Keenam adalah refleksi merupakan kegiatan akhir dalam 

pembelajaran yaitu siswa diminta menyimpulkan apa yang sudah dipelajari. Yang 

terakhir atau ketujuh adalah penilaian sebenarnya merupakan proses penilaian yang 

menyeluruh mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Penelitian yang dilakukan 

Puspitasari tahun 2009 dengan judul peningkatan aktivitas dan pemahaman siswa dalam 

pembelajaran kimia melalui pendekatan kontekstual menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas belajar siswa melalui pendekatan kontekstual. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Hadiyanta yang berjudul penerapan model contextual teaching and learning 

(CTL) untuk meningkatkan hasil belajar PKn menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas belajar dan prestasi belajar pada mata pelajaran PKn. Atas dasar hal tersebut, 

perbaikan yang dilakukan oleh peneliti adalah menerapkan pendekatan CTL dalam 

pembelajaran IPS sehingga aktivitas belajar siswa lebih optimal.   

METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research), 

subjek penelitian ini adalah para siswa kelas V di SD Karanggondang Sewon Bantul 

pada semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 36 siswa terdiri dari 19 

siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Objek penelitian tindakan kelas berupa 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL pada mata pelajaran IPS kelas V 

di SD Karanggondang. Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, 

wawancara, dan tes hasil belajar.  

Penelitian tindakan kelas ini mengacu pada model Kemmis & Mc Taggart terdiri 

dari empat komponen yaitu : a) perencanaan (planning), b) tindakan (acting), c) 

pengamatan (observing), d) refleksi (reflecting). Keempat komponen ini yang akan 

terulang jika penelitian masih berlangsung, sehingga disebut sebuah siklus. Desain 

penelitian ini seperti disampiakan terdiri dari beberapa siklus yang dimulai dari siklus 

pertama yang diakhiri dengan refleksi, dan hasil refleksi digunakan dasar untuk 

melakukan siklus kedua dan seterusnya. Lama penelitian ini adalah 6 minggu yang 

dilakukan setiap minggu satu kali pertemuan dan dilaksanakan pada hari sabtu sesuai 

jadwal pelajaran mata pelajaran IPS. Penelitian dimulai pada hari sabtu tanggal 13 

Februari dan terkhir pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016. 

Untuk memperoleh data penelitian ini menggunakan teknik: 1) pengamatan/ 

observasi, 2) tes. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang 

didukung dengan alat bantu yang meliputi: 1) lembar observasi, dan 2) soal tes. Teknik 

analisis data dalam peneltian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif. Menganalisis aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan data 

yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan terhadap segala aktivitas siswa 
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yang muncul dalam pembelajaran maupun kondisi siswa saat pembelajaran. Data 

observasi yang telah diperoleh dihitung kmudian dipersentasikan, dengan demikian 

peneliti dapat mengetahui seberapa besar persentase peningkatan keaktifan siswa 

berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Rumus yang digunakan dalam menganalisis 

aktivitas siswa sebagai berikut. 

Persentase (P) = 
∑                    

∑              
 X 100% 

 

Selanjutnya data kuantitatif yang ada ditafsirkan kedalam kalimat yang bersifat 

kualitatif berdasarkan tabel berikut ini (Arikunto1999:75). 

Tabel 1 Kriteria Keaktifan Siswa 

Persentase Kriteria 

80% < P <  100% Sangat Tinggi  

60% < P <  80% Tinggi 

40% < P <  60% Cukup 

20% < P <  40% Rendah 

0% < P <  20% Sangat Rendah 

  

Kriteria keberhasilan penelitian ini adalah adanya peningkatan aktivitas belajar 

dan minimal mencapai kriteria tinggi (>60%) pada proses pembelajaran IPS. Apabila 

hasil data diperoleh aktivitas belajar kurang dari 60% maka penelitian dilanjutkan ke 

siklus berikutnya, dan jika sudah mencapai kriteria tinggi maka penelitian dihentikan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil pembahasan penelitian ini meliputi aktivitas siswa menggunakan 

pendekatan CTL. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 2 siklus, pada tiap-tiap 

siklus memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Analisis data 

pada penelitian ini sebagai berikut : 

Siklus I 

a. Perencanaan  

Identifikasi masalah yang dilakukan peneliti dari tahap sebelumnya dijadikan bahan 

untuk melakukan persiapan dengan menyusun instrument penelitian yang terdiri dari 

rencana pembelajaran I, LKS, lembar pengamatan, soal evaluasi serta mengadakan 

kesepakatan dengan observer tentang cara mengisi lembar pengamatan pada proses 

pembelajaran. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal 13, 20, 

dan 27 februari 2016 di kelas V dengan jumlah 36 siswa. Peneliti bertindak sebagai 

guru, sedangkan yang bertindak sebagai observer adalah guru kelas. Guru kelas yang 

lain dipilih satu yang senior dan yang sudah bersertifikat profesi sedangkan guru 

yang satu adlah guru baru. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan 

pendekatan CTL adalah sebagai berikut: 

1) kegiatan awal 

a) Guru menyiapkan kondisi pembelajaran dengan presensi dan berdoa. 

b) Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran. 

c) Siswa diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan maupun pendapat 

tentang materi yang akan dipelajari. (konstruktivisme). 

2) Kegiatan Inti 

a) Siswa dibagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 6 siswa setiap 

kelompoknya. 
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b) Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada setiap kelompok yang 

akan dikerjakan siswa bersama kelompoknya. 

c) Siswa membaca petunjuk pengerjaan LKS dan guru member pengarahan 

tentang pengerjaan LKS. 

d) Siswa diberi kesempatan bertanya hal yang belum dipahami tentang cara 

mengerjakan LKS dan aturan saat mengerjakan LKS. 

e) Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok dan guru memberikan 

pendampingan dan mengamati jalannya diskusi sambil memberikan bimbingan 

bagi yang kesulitan. 

f) Siswa mengumpulkan hasi LKS dan perwakilan dari kelompoknya 

mempresentasikan. 

g) Siswa anggota kelompok lain menanggapi dan berdiskusi dengan bimbingan 

guru. 

3) Penutup 

a) Siswa merangkum dan menyimpulkan hasil pelajaran dengan bimbingan guru. 

b) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. 

c) Siswa diberi tindak lanjut berupa PR. 
 

Proses pembelajaran diakhiri dengan siswa mengerjakan soal evaluasi untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan atau ketercapaian hasil belajar. Untuk aktivitas siswa, 

peneliti dibantu observer melakukan pengamatan tentang aktivitas siswa selam 

pembelajaran. Aktivitas siswa pada siklus I masih menunjukkan aktivitas yang rendah 

pada aspek mengkomunikasikan. Siswa yang terlibat hanya sedikit dalam aspek 

mengkomunikasikan sehingga keseluruhan aktivitas siswa menunjukkan aktivitas yang 

cukup, tetapi belum tinggi.  

Pada siklus I secara garis besar pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan CTL 

sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan antara 

lain peran guru yang masih cukup dominan. Aktivitas siswa belajar siswa masih belum 

memenuhi kriteria keberhasilan dalam penelitian. Aktivitas belajar siswa masih pada 

kategori cukup. Data aktivitas belajar pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2 Aktivitas Belajar Siklus I  

No Kelompok Persentase (%) 

1 Kelompok 1 30 

2 Kelompok 2 52 

3 Kelompok 3 54 

4 Kelompok 4 53 

5 Kelompok 5 53 

6 Kelompok 6 62 

 Rata-rata  61 
  

Dari tabel di atas dapat dilihat aktivitas belajar siswa masih 61% atau masuk 

kategori cukup dalam kriteria aktivitas belajar. Hasil tersebut menunjukkan secara 

klasikal siklus I belum memenuhi kriteria keberhasilan yang dikarenakan siswa masih 

baru dalam pendekatan CTL sehingga aktivitas belajar belum maksimal.  
 

c. Refleksi 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran memberikan gambaran dan informasi dari 

hasil pengamatan berikut: 1) guru belum secara maksimal memotivasi siswa dalam 

aktivitas belajarnya, 2) guru kurang maksimal mengelola waktu sehingga waktu masih 

banyak yang kurang optimal penggunaannya.  
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d. Revisi 

Peneliti perlu merevisi kegiatan pembelajaran pada siklus I sehingga dapat 

dijadikan bahan untuk melakukan kegiatan pembelajaran siklus berikutnya. Ada 

beberapa revisi melihat dari pengamatan proses kegiatan pembelajaran siklus I. 

1) Guru merencanakan pembelajaran dengan memberikan penghargaan berupa 

sertifikat bagi kelompok yang dinilai baik dalam aktivitas belajarnya. Pemberian 

sertifikat ini sebagai motivasi siswa dalam aktivitas belajarnya. 

2) Guru memberikan batasan-batasan waktu dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

siswa dan guru dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pemanfaatan waktu 

disepakati bagi siswa mempengaruhi penialaian guru terhadap aktivitas belajar 

kelompoknya. 

 

Siklus II 

a. Tahap perencaan  

Tahap perencanaan peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran  dan instrumen 

penelitian yaitu rencana pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, soal tes, lembar observasi, 

sertifikat kelompok, dan alat pembelajaran yang mendukung.  
 

b. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dilaksanakan pada tanggal 5, 12, dan 19 

maret 2016 di kelas V SD Karanggondang dengan jumlah 36 siswa. Peneliti bertindak 

sebagai guru yang dibantu guru kelas sebagai observer. Pembelajaran pada siklus II 

mengacu pada rancangan pembelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I 

sehingga kekurangan pada siklus I tidak terulang pada siklus II. Proses pembelajaan 

pada siklus II lebih menunjukkan aktvitas belajar yang tinggi. Observasi dilakukan 

fokus pada pertemuan pertama dan kedua karena pertemuan ketiga lebih banyak untuk 

tes. Sebagai informasi aktivitas belajar siswa, guru sebagai observer mengisi lembar 

observasi yang telah disiapkan. Proses pembelajaran pada siklus II mendapat catatan 

yang baik dari observer yaitu dengan terlaksananya waktu sesuai perencanaan, aktivitas 

belajar siswa dan motivasi belajar siswa tingg. Penyempurnaan proses pembelajaran 

dengan pembelajaran berbasis CTL diharapkan dapat berhasil semaksimal mungkin. 
 

Tabel 2 Aktivitas Belajar Siklus II 

No Kelompok Persentase (%) 

1 Kelompok 1 67 

2 Kelompok 2 73 

3 Kelompok 3 60 

4 Kelompok 4 73 

5 Kelompok 5 77 

6 Kelompok 6 76 

4 Rata-rata  71 
  

Tabel aktivitas belajar siswa siklus II menunjukkan rata-rata aktivitas belajar 

siswa adalah 71%. Aktivitas belajar siswa pada siklus II menunjukkan kategori tinggi. 

Secara klasikal data aktivitas belajar pada siklus II telah memenuhi kriteria keberhasilan 

penelitian. Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus I dipengaruhi karena 

pengelolaan waktu dan motivasi guru pada siswa lebih maksimal. Peningkatan aktivitas 

belajar pada siklus I dengan siklus II adalah 20%.  
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d. Refleksi 

Tahap refleksi tetap dilakukan untuk melihat unsur-unsur dalam proses 

pembelajaran siklus II walaupun secara keseluruhan pembelajaran berjalan baik. 

Pengelolaan waktu oleh guru dan sisa sudah lebih maksimal. Siswa lebih termotivasi 

dalam kegiatan kelompoknya. 
 

e. Revisi 

Siklus II sudah terjadi peningkatan yang signifikan aktivitas belajar siswa.  Dari 

hasil pratindakan, siklus I, dan siklus II. Aktivitas belajar siswa dapat meningkat dengan 

menerapkan pendekatan CTL yang menekankan 7 komponen dalam CTL secara 

optimal. Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi 

aktivitas belajar siswa seperti CTL, aktivitas belajar terjaga pada tingkat tinggi dan pada 

akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Peningkatan aktivitas belajar siswa pada 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 1 Grafik Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

 

Hasil penelitian yang dilakukan dengan pembelajaran berbasis CTL memiliki 

dampak positif dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

data penelitian aktivitas belajar siswa pada pratindakan 28%, siklus I aktivitas belajar 

siswa 51%, dan siklus II adalah 71 %. Kriteria aktivitas belajar siswa dari pratindakan 

yaitu rendah, siklus I cukup, dan siklus II tinggi. 

PENUTUP 
Rumusan masalah penelitian ini adalah rendahnya aktivitas belajar IPS siswa di 

SD Karanggondang Kabupaten Bantul. Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti 

melakukan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar IPS siswa 

melalui pendekatan contextual teaching and learning. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap siswa kelas V SD Karanggondang Sewon Bantul dapat disimpulkan 

sebagai berikut peningkatan aktivitas belajar IPS dengan menggunakan pembelajaran 

berbasis CTL dilakukan dalam dua siklus. Kesimpulan dapat dilihat dari data 

peningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus I dan siklus II. 

Data siklus I menunjukkan persentase aktivitas belajar siswa adalah 51% (cukup) 

dan pada siklus II 71% (tinggi). Terdapat peningkatan sebesar 20% dari siklus I ke 

siklus II. Dengan adanya peningkatan tersebut dan tercapainya kriteria keberhasilan 

penelitian maka penelitian dihentikan. 
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Berdasarkan hasil penelitian agar proses pembelajaran IPS lebih efektif dan lebih 

optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Perlu pemahaman tentang pendekatan CTL yang meliputi tujuh komponen dalam 

pembelajaran, sehingga proses pebelajaran lebih optimal. 

2. Upaya peningkatan aktivitas belajar dilakukan guru hendaknya dapat menerapkan 

metode, maupun pendekatan yang sesuai dengan materi pelajaran, karakteristik siswa 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

3. Perlu penelitian lebih lanjut karena keterbatasan peneltian ini hanya dilakukan pada 

siswa kelas V SD Karanggondang Sewon Bantul tahun pelajaran 2015/2016. 
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Abstrak 
Penelitian tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SDN Mamajang II Kota Makassar 

bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe carousel feedback dan peningkatan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS kelas VA SDN Mamajang II Kota Makassar. Penelitian ini adalah  

penelitian tindakan kelas (PTK). Hasil belajar siswa pada siklus I yaitu 78,57% 

sedangkan pada siklus II menjadi 89,29% terjadi peningkatan sebesar 10,72%. 

Keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback pada siklus I 

yaitu 68,75% dan meningkat pada siklus II menjadi 87,87%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe carousel 

feedback dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VA SDN Mamajang II Kota 

Makassar. 

Kata Kunci: pembelajaran kooperatif, carousel feedback, hasil belajar. 

 

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Manusia 

berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagaimana yang telah diamanatkan pada 

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

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”. Manusia seharusnya memahami bahwa 

pendidikan yang diperolehnya akan sangat menentukan kemajuan bangsa dan Negara 

kita kelak. 

Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki siswa melalui proses belajar mengajar. Menurut Morgan (dalam 

Suprijono, 2009) mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat 

permanen sebagai hasil dari pengalaman, sedangan mengajar adalah usaha 

mengorganisasikan lingkungan sehingga tercipta kondisi belajar untuk siswa. (Hamalik, 

2003). Di dalam proses pembelajaran, unsur proses belajar memegang peranan yang 

sangat penting. Karena begitu pentingnya proses belajar maka seorang guru harus 

mampu membelajarkan siswa-siswanya. Peran guru dalam proses belajar mengajar 

bukan hanya pada penyampaian materi pelajaran, akan tetapi kegiatan memfasilitasi dan 

membimbing siswa untuk belajar sendiri, karena sebagian besar keberhasilan siswa 

bergantung pada kemampuannya untuk belajar secara mandiri. 

Kualitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh guru dan siswa. Guru 

merupakan fasilitator dan pemberi informasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa. Peran aktif siswa sangat diperlukan pada semua mata pelajaran termasuk 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Materi pembelajaran IPS di SD antara 

mailto:nurarifms@yahoo.co.id
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lain: sejarah, ekonomi, dan geografi yang dilaksanakan secara terpadu. Oleh karena itu, 

penyampaian materi pelajaran IPS tidak cukup jika dilakukan dengan model 

konvensional saja tetapi juga memerlukan model pembelajaran agar memudahkan siswa 

dalam memahami berbagai konsep ilmu sosial serta melatih kerjasama dan keaktifan 

siswa. 

Di SD saat ini pembelajaran IPS lebih ditekankan pada metode mengajar secara 

ceramah, di mana siswa mendengarkan dan mencatat penjelasan yang diberikan oleh 

guru kemudian mengerjakan soal-soal latihan yang terdapat pada buku teks. 

Pembelajaran secara klasikal pada penyampaian materi pelajaran akan membuat siswa 

merasa jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran karena siswa kurang ikut 

berpartisipasi, hanya duduk, mendengar, mencatat dan menghafal. Pembelajaran dengan 

metode ceramah merupakan metode yang paling sering digunakan oleh guru. 

Komunikasi yang terjadi pada proses pembelajaran hanya dari guru kepada siswa, 

sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran cenderung hanya meniliai 

siswa dari ranah kognitif saja dan mengabaikan ranah afektif serta psikomotorik. Hasil 

belajar siswa pun cenderung rendah. Hal ini disebabkan karena siswa harus 

menghapalkan materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru setiap hari. 

Sebagai seorang pendidik bukan hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi 

juga mengembangkan kemampuannya melaksanakan pembelajaran yang menarik 

sehingga siswa dapat lebih aktif mengikuti pembelajaran (Sugiyanto, 2010). Dengan 

kegiatan pembelajaran yang menarik diharapkan siswa dapat berkembang bukan hanya 

pada aspek pengetahuan saja melainkan juga pada sikap dan keterampilannya. 

Pada proses pembelajaran siswa kurang berinteraksi dan berpartisipasi aktif, 

pembelajaran masih berpusat pada guru. Hasil belajar IPS siswa kelas V A pada ulangan 

tengah semester I tahun pelajaran 2015/2016 ternyata 9 dari 28 siswa atau 32,14%  yang 

mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 75. Menurut Slameto (2008) hasil belajar 

adalah sesuatu yang diperoleh dari proses usaha setelah kegiatan belajar dilakukan dan 

diukur dengan menggunakan tes guna melihat kemajuan siswa. Hasil belajar siswa 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas pembelajaran di kelas. Untuk 

mencapai hasil belajar yang diharapkan memerlukan proses kegiatan pembelajaran yang 

berkualitas. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka proses pembelajaran yang 

selama ini dilakukan harus diperbaiki, salah satunya dengan menerapkan model-model 

pembelajaran. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif dapat menjadi pilihan, artinya para 

guru dapat memilih model-model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Rusman, 2011). Model pembelajaran 

kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat dijadikan pilihan 

untuk memberikan nuansa yang berbeda pada proses pembelajaran. Model 

pembelajaran kooperatif memiliki beberapa keunggulan, yaitu siswa dapat meraih 

keberhasilan dalam belajar, melatih keterampilan, memunculkan interaksi aktif antara 

siswa dengan guru dalam suasana belajar yang menyenangkan (Isjoni, 2010). Menurut 

Lie (2005) model pembelajaran cooperative learning tidak sekadar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran cooperative learning yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang hanya dilakukan asal-asalan. 

Pelaksanaan cooperative learning secara tepat akan memungkinkan guru dapat 

mengelola kelas secara efektif. 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

519 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Model pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan pembelajaran yang 

melibatkan sejumlah siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi dengan 

tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, 

setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran.  Hubungan antar siswa dalam berkelompok dapat dibangun 

dan dikembangkan melalui komunikasi antar kelompok selama proses pembelajaran. 

Belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum 

menguasai materi pelajaran. 

Tujuan pembelajaran kooperatif menurut Depdiknas (dalam Taniredja, dkk, 2011) 

yaitu meningkatkan hasil akademik, siswa yang lebih mampu akan menjadi tutor sebaya 

bagi siswa yang kurang mampu. Tujuan kedua yaitu pembelajaran kooperatif akan 

memberi peluang kepada siswa untuk menerima teman-temannya yang mempunyai latar 

belakang yang berbeda-beda, baik yang berbeda agama, suku, akademik, dan tingkat 

sosial. Tujuan ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah untuk mengembangkan 

keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial tersebut yaitu: berbagi tugas, 

keterampilan bertanya, saling menghargai pendapat, memancing teman untuk bertanya 

atau memberikan pendapat, bekerja sama dalam kelompok, dan sebagainya. 

Ada beberapa tipe dalam pembelajaran kooperatif, salah satunya adalah Carousel 

Feedback. Model pembelajaran carousel feedback merupakan model yang 

dikembangkan oleh Dr. Spencer Kagan. Kagan dan Kagan (2009) mengemukakan 

bahwa model pembelajaran carousel feedback di mana siswa berinteraksi secara 

bersamaan untuk berbagi ide proyek. Dengan melakukan kegiatan presentasi 

memungkinkan siswa untuk berbagi ide, solusi terhadap proyek yang dikerjakan secara 

efisien. Langkah-langkah kegiatan model pembelajaran carousel feedback yaitu: (a) 

setiap kelompok berdiri di depan proyek-proyek ditugaskan kepada mereka, (b) setiap 

kelompok berputar searah jarum jam untuk mengunjungi dan melihat proyek yang 

dikerjakan oleh kelompok lain, (c) setiap kelompok diberikan waktu untuk 

mendiskusikan reaksi mereka untuk proyek kelompok lain, (d) salah satu anggota 

kelompok bertugas untuk mencatat umpan balik pada formulir feedback yang telah 

disediakan, siswa didorong untuk menuliskan komentar positif, (e) Guru memberikan 

aba-aba jika waktu kunjungan telah selesai, (f) setiap kelompok berputar, mengamati, 

mendiskusikan, dan memberikan umpan balik pada proyek kelompok berikutnya, siswa 

diminta untuk bergantian menuliskan umpan balik, (g) kelompok terus berputar sampai 

mereka kembali ke proyek mereka sendiri, dan (h) setiap kelompok meninjau umpan 

balik yang mereka terima dari kelompok lain. 

METODE 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). PTK adalah 

penelitian yang dilakukan oleh guru ketika mendapatkan permasalahan dalam 

pembelajaran dan mencari solusi sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran (Trianto, 2012). Penelitian ini bertempat di SDN Mamajang II Kota 

Makassar. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2016. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VA SDN Mamajang II pada tahun pelajaran 

2015/2016. Subjek penelitian ini berjumlah 28 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki 

dan 13 siswa perempuan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bekerjasama dengan 

guru kelas VA dan dibantu oleh satu teman sejawat untuk bertugas sebagai observer, 

sedangkan peneliti berperan sebagai guru. 
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Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat 

tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada tahap 

perencanaan peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran seperti: silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran, lembar observasi model pembelajaran 

carousel feedback, dan instrument tes. Pada tahap pelaksanaan tindakan, peneliti 

bersama guru dan teman sejawat melaksanakan penerapan tindakan sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat. Tahap pengamatan dilakukan pada waktu yang 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan, guru dan teman sejawat mengamati kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi untuk memperoleh data yang 

akurat sebagai acuan untuk melakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Pada tahap 

refleksi, peneliti bersama guru serta teman sejawat membicarakan mengenai kekurangan 

guru pada saat menerapkan model pembelajaran carousel feedback dalam proses 

pembelajaran. Refleksi merupakan kegiatan analisis, interpretasi, dan penjelasan 

terhadap semua informasi yang diperoleh dari pengamatan (Kunandar, 2008:75). 

Refleksi memberikan dasar untuk perbaikan rencana. 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback dilakukan analisis deskriptif. Adapun 

komponen yang dianalisis adalah: 

Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa dikatakan tuntas secara individual apabila siswa mencapai 

KKM ≥ 75. Analisis persentase ketuntasan dihitung menggunakan rumus. 

 

Nilai Ketuntasan Belajar Individu= 
Σ Skor Yang Diperoleh 

x 100 
Σ Skor Total 

Adaptasi: Trianto (2012: 63-64) 
 

Hasil belajar siswa dikatakan tuntas secara klasikal apabila mencapai 85% dari 

keseluruhan siswa di kelas telah mencapai ≥ 75. Analisis persentase ketuntasan belajar 

dihitung menggunakan rumus. 

 

Nilai Ketuntasan Belajar Klasikal = 
Σ siswa dengan skor ≥ 75 

x 100% 
Σ total siswa 

Adaptasi: Arikunto (2012: 272) 

 

Keterlaksanaan pembelajaran  

Pengamatan kegiatan siswa dan guru dalam pembelajaran dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback. Untuk menentukan 

keterlaksanaan model pembelajaran menggunakan rumus berikut. 

 

Persentase nilai rata-rata (NR) = 
Σ Skor Perolehan 

x 100 
Σ Skor Maksimal 

    Adaptasi: Arikunto (2012:272) 
 

Kriteria keberhasilan tindakan 

Untuk mengetahui keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

carousel feedback untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa SDN Mamajang II, maka 

perlu ditetapkan kriteria keberhasilan tindakan per siklus. Adapun kriteria keberhasilan 

tindakan per siklus diuraikan pada tabel 1 berikut ini. 
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Tabel 1. Kriteria Keberhasilan Per Siklus 

Aspek Kriteria 

Keterlaksanaan model 

pembelajaran Carousel 

Feedback  

Model pembelajaran terlaksana, jika model pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru dan siswa memperoleh kriteria 

efektif dan sangat efektif. 

Hasil belajar a. Secara individual, jika siswa sudah mencapai KKM 

yaitu  ≥75. 

b. Secara klasikal, jika 85% siswa sudah mencapai KKM 

yaitu ≥75. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VA SDN Mamajang II Kota 

Makassar pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016. Jumlah siswa 28 orang yang 

terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Januari s/d Februari 2016 yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terbagi atas 

dua kali pertemuan dengan alokasi waktu 2x35 menit.  

Kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback. Pada setiap pertemuan diadakan 

pengamatan terhadap keterlaksanaan model pembelajaran. Pada akhir siklus dilakukan 

tes. 

Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pertemuan pertama (Selasa/19 Januari 2016) 

Pada kegiatan pendahuluan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai 

kedatangan Belanda ke Indonesia, penindasan lewat VOC, dan penindasan kerja rodi 

dan tanam paksa kemudian menjelaskan materi pelajaran. Pada kegiatan inti, siswa 

dibagi menjadi tujuh kelompok. Setiap kelompok terdiri dari empat siswa. Guru 

memberikan lembar kerja kelompok untuk mendiskusikan kedatangan Belanda ke 

Indonesia, penindasan lewat VOC, dan penindasan kerja rodi. Guru membacakan 

petunjuk pengerjaan lembar kerja kelompok.  Anggota kelompok dua dan kelompok 

lima menanyakan kepada guru tentang cara pengisian lembar feedback. Dua siswa 

anggota kelompok tujuh terlihat kurang berpartisipasi aktif membantu kelompoknya.  

Setelah selesai proyek kelompok diletakkan di atas meja kemudian setiap 

kelompok berdiri di depan proyek mereka masing-masing. Setiap kelompok berputar 

mengunjungi kelompok lain. Anggota kelompok tujuh belum meninggalkan 

kelompoknya. Setiap kelompok berdiskusi mengenai proyek kelompok lain kemudian 

memberikan umpan balik. Kelompok satu mendapatkan umpan balik dari kelompok tiga 

dan empat, untuk menuliskan kembali maksud kedatangan Belanda ke Indonesia. 

Kelompok empat mendapatkan umpan balik dari kelompok satu, dua, dan tiga untuk 

melengkapi kembali jawaban yang telah dituliskan. Guru memberikan aba-aba jika 

waktu kunjungan telah usai. Setiap kelompok berputar kembali untuk melihat proyek 

kelompok berikunya sampai kembali ke tempat semula. Setiap kelompok meninjau 

umpan balik yang mereka terima dari kelompok lain. 

Pertemuan kedua (Selasa/26 Januari 2016) 

Pada kegiatan pendahuluan, guru menanyakan materi pelajaran pada pertemuan 

sebelumnya. Siswa terlihat ragu-ragu menjawab pertanyaan guru. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran menjelaskan kedatangan Jepang ke Indonesia, penderitaan rakyat 

Indonesia pada masa Jepang, dan perlawanan terhadap penjajahan Jepang kemudian 

menjelaskan materi pelajaran. Pada kegiatan inti, siswa dibagi menjadi tujuh kelompok. 

Setiap kelompok terdiri dari empat siswa. Guru memberikan lembar kerja kelompok 
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untuk mendiskusikan kedatangan Jepang ke Indonesia, penderitaan rakyat Indonesia 

pada masa Jepang, dan perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Guru membacakan 

petunjuk pengerjaan lembar kerja kelompok. Anggota kelompok enam, dua, dan tujuh 

terlihat terlihat aktif berdiskusi.  

Setelah selesai proyek kelompok diletakkan di atas meja kemudian setiap 

kelompok berdiri di depan proyek mereka masing-masing. Setiap kelompok berputar 

mengunjungi kelompok lain. Setiap kelompok berdiskusi mengenai proyek kelompok 

lain kemudian memberikan umpan balik. Kelompok empat mendapatkan umpan balik 

dari kelompok tiga, lima, dan enam untuk melengkapi kembali jawabannya pada soal 

ketiga. Kelompok satu mendapatkan umpan balik dari semua kelompok untuk 

memperjelas kembali jawaban yang diberikan. Kelompok tiga mendapatkan umpan 

balik dari kelompok dua, empat, enam, dan tujuh untuk memperbaiki penulisan 

kalimatnya serta kelompok empat, enam, dan tujuh agar melengkapi kembali 

jawabannya. Guru memberikan aba-aba jika waktu kunjungan telah usai. Setiap 

kelompok berputar kembali untuk melihat proyek kelompok berikunya sampai kembali 

ke tempat semula. Setiap kelompok meninjau umpan balik yang mereka terima dari 

kelompok lain. 

Refleksi siklus I 

Berdasarkan hasil catatan dari observer pada pertemuan pertama, siswa belum 

memahami langkah-langkah model pembelajaran yang diterapkan. Hal ini terlihat ketika 

siswa melakukan kunjungan kelompok terjadi keramaian pada kelompok tertentu. 

Masih ada siswa yang kurang berpartisipasi aktif dalam berdiskusi kelompok. Siswa 

belum mengerti pengisian lembar feedback, sehingga hanya ada empat kelompok yang 

memberikan umpan balik. Pada pertemuan kedua, sudah ada peningkatan dalam hal 

berdiskusi dan pemberian umpan balik karena semua kelompok sudah memberikan 

umpan balik terhadap proyek kelompok lain. Tetapi siswa masih terlihat ragu-ragu 

dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Setelah diberikan tes pada akhir siklus, ternyata 6 dari 28 siswa belum mencapai 

KKM yang ditentukan. Berdasarkan temuan tersebut maka dilakukan perbaikan pada 

siklus II dengan cara yaitu: guru menjelaskan secara rinci langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback dan pengisian lembar feedback, 

memberikan peran kepada siswa agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran, memberikan motivasi kepada semua siswa agar tidak ragu dalam 

menyampaikan pendapatnya.    

Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pertemuan pertama (Selasa/9 Februari 2016) 

Pada kegiatan pendahuluan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

mengidentifikasi beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan kemudian 

menjelaskan materi pelajaran. Pada kegiatan inti, siswa dibagi menjadi tujuh kelompok. 

Setiap kelompok terdiri dari empat siswa. Guru memberikan lembar kerja kelompok 

untuk untuk mendiskusikan tokoh, tugas, dan hasil sidang BPUPKI dan PPKI sebagai 

usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan. Guru membacakan petunjuk pengerjaan 

lembar kerja kelompok. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. 

Setelah selesai proyek kelompok diletakkan di atas meja kemudian setiap 

kelompok berdiri di depan proyek mereka masing-masing. Setiap kelompok berputar 

mengunjungi kelompok lain. Setiap kelompok berdiskusi mengenai proyek kelompok 

lain kemudian memberikan umpan balik. Kelompok satu mendapatkan umpan balik dari 
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semua kelompok yang berkunjung agar melengkapi tugas dari Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kelompok dua mendapatkan umpan balik agar 

melengkapi tugas dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Badan 

Penyidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kelompok tiga dan 

kelompok empat mendapatkan umpan balik agar memperjelas hasil sidang BPUPKI dan 

PPKI. Kelompok lima dan kelompok enam mendapatkan umpan balik agar melengkapi 

nama-nama anggota PPKI. Umpan balik untuk kelompok tujuh dari kelompok yang 

berkunjung bahwa tugas mereka telah jelas. Guru memberikan aba-aba jika waktu 

kunjungan telah usai. Setiap kelompok berputar untuk melihat proyek kelompok 

berikunya sampai kembali ke tempat semula. Setiap kelompok meninjau umpan balik 

yang mereka terima dari kelompok lain. 

Pertemuan kedua (Selasa/16 Februari 2016) 

Pada kegiatan pendahuluan, guru bertanya mengenai materi pelajaran yang telah 

dipelajari sebelumnya. Siswa terlihat antusias dalam memberikan komentar dan 

menjawab pertanyaa-pertanyaan dari guru. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

menyebutkan peranan beberapa tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan kemudian 

menjelaskan materi pelajaran. Pada kegiatan inti, siswa dibagi menjadi tujuh kelompok. 

Setiap kelompok terdiri dari empat siswa. Guru memberikan lembar kerja kelompok 

untuk untuk mengidentifikasi peranan beberapa tokoh dalam mempersiapkan 

kemerdekaan. Guru membacakan petunjuk pengerjaan lembar kerja kelompok. Siswa 

berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Anggota kelompok satu terlihat 

serius membahas peran Ahmad Subarjo dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. 

Setelah selesai proyek kelompok diletakkan di atas meja kemudian setiap 

kelompok berdiri di depan proyek mereka masing-masing. Setiap kelompok berputar 

mengunjungi kelompok lain. Guru memberikan aba-aba jika waktu kunjungan telah 

usai. Kelompok satu dan tujuh mendapat umpan balik, bahwa tugas mereka sudah 

bagus. Kelompok dua, empat, dan enam mendapat umpan balik agar kelompok dua 

memperbaiki tulisannya. Kelompok tiga dan lima mendapat umpan balik untuk 

melengkapi jawabannya. Setiap kelompok berputar kembali untuk melihat proyek 

kelompok berikunya sampai kembali ke tempat semula. Setiap kelompok meninjau 

umpan balik yang mereka terima dari kelompok lain. 

Refleksi siklus II 

Berdasarkan hasil catatan dari observer pada siklus II, pertemuan pertama dan 

kedua diketahui bahwa siswa telah memahami langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe carousel feedback. Siswa telah mengerti cara pengisian lembar feedback, 

hal ini dapat terlihat dari lembar feedback pada tiap kelompok. Siswa telah berperan 

aktif dalam melakukan kegiatan diskusi bersama kelompoknya. Setelah diberikan tes 

pada akhir siklus hasil belajar siswa mengalami peningkatan dan telah mencapai kriteria 

keberhasilan secara individual dan 85% ketuntasan belajar secara klasikal. 

Analisis Deskripsi Hasil Penelitian 

Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada tes akhir siklus I yaitu 1 siswa (3,57%) berada pada range 

91-100, 10 siswa (35,71%) berada pada range 80-90, 11 siswa(39,29%) berada pada 

range 75-79, dan 6 siswa (21,43%) berada pada range 55-74. Rata-rata hasil belajar 

adalah 77,39. Sebanyak 22 siswa dinyatakan tuntas secara individual karena telah 

mencapai nilai KKM yang ditentukan yaitu ≥75. Untuk ketuntasan belajar secara 

klasikal belum tercapai karena rata-rata pencapaian hasil belajar siswa adalah 78,57% 
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sedangkan ketuntasan belajar secara klasikal yang diharapkan 85% dari keseluruhan 

siswa di kelas. 

Hasil belajar pada tes akhir siklus II yaitu 5 siswa (17,86%) berada pada range  

91-100, 18 siswa ( 64,29%) berada pada range 80-90, dan 2 siswa (7,14%)  berada pada 

range 75-79, dan 3 siswa (10,71%)  berada pada range 55-74. Rata-rata hasil belajar 

adalah 85,71. Sebanyak 25 siswa dinyatakan tuntas secara individual karena telah 

mencapai nilai KKM yang ditentukan yaitu ≥75. Untuk ketuntasan belajar secara 

klasikal juga telah tercapai karena rata-rata pencapaian hasil belajar siswa adalah 

89,29% telah melampaui ketuntasan belajar secara klasikal yang diharapkan 85% dari 

keseluruhan siswa di kelas. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan ternyata hasil belajar siswa 

meningkat setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback. 

Rata-rata hasil belajar siswa sebelum tindakan adalah 70,53 dengan persentase 

ketuntasan 42,86%. Rata-rata hasil belajar pada siklus I adalah 77,39 dengan persentase 

ketuntasan 78,57% yang berarti terjadi peningkatan sebesar 35,71%. Rata-rata hasil 

belajar pada siklus II adalah 85,71 dengan persentase ketuntasan 89,29% yang berarti 

terjadi peningkatan sebesar 10,72%. 

Tabel 2. Ketuntasan belajar siswa pada siklus I dan siklus II 

Siklus 
Jumlah 

siswa 

Rata-Rata 

Hasil 

Belajar 

Ketuntasan individu Ketuntasan klasikal 

Tuntas 
Belum 

tuntas 

Persentase 

ketuntasan 
Kriteria 

Siklus I 28 77,39 22 (78,57%) 6 (21,43%) 78,57% Belum tuntas 

Siklus II 28 85,71 25 (89,29%) 3 (10,71%) 89,29% Tuntas  

 

Siswa dikatakan tuntas belajar secara individual jika mencapai KKM yaitu ≥75. 

Ketuntasan belajar siswa berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ketuntasan 

belajar siswa pada siklus I sebanyak 22 siswa yang tuntas dan 6 siswa yang belum 

tuntas. Pada siklus II sebanyak 25 siswa yang tuntas dan 3 siswa yang belum tuntas.  

Siswa dikatakan tuntas belajar secara klasikal jika 85% siswa sudah mencapai 

KKM yaitu ≥75. Berdasarkan hasil analisis data tersebut di atas dapat dilihat bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I adalah 77,39 atau 78,57% 

belum tuntas karena belum mencapai kriteria keberhasilan tindakan secara klasikal yang 

ditetapkan. Pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan menjadi 

85,71 atau 89,29%, hasil tersebut telah mencapai kriteria keberhasilan tindakan yang 

ditetapkan yaitu 85%. Peningkatan ketuntasan belajar siswa pada siklus I ke siklus II 

adalah 10,72%. 

Keterlaksanaan Model Pembelajaran 

Persentase keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback 

pada siklus I pertemuan pertama sebesar 61,76% dengan kriteria cukup efektif, 

meningkat pada pertemuan kedua menjadi 75,74% dengan kriteria efektif. Pada siklus I, 

siswa belum memahami langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe carousel 

feedback dan pengisian lembar feedback sehingga guru harus menjelaskan secara rinci 

langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback dan pengisian 

lembar feedback. Masih ada siswa yang kurang berpartisipasi aktif dalam berdiskusi 

kelompok, sehingga guru memberikan peran kepada masing-masing siswa agar dapat 

berperan secara aktif dalam melakukan kegiatan kelompok. 
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Pada siklus II pertemuan pertama sebesar 83,82% dengan kriteria efektif, 

meningkat pada pertemuan kedua menjadi 91,91% dengan kriteria sangat efektif. Siswa 

telah memahami langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe carousel 

feedback, pengisian lembar feedback, dan telah berperan aktif dalam diskusi kelompok.    

Tabel 3. Rata-rata persentase keterlaksanaan model pembelajaran siklus I dan siklus II 

Siklus Pertemuan 
Keterlaksanaan model 

pembelajaran 
Kriteria Rata-rata Kriteria 

I Pertama 61,76% Cukup efektif 68,75% Cukup efektif 

Kedua 75,74% Efektif 

II Pertama 83,82% Efektif 87,87% Sangat efektif 

Kedua 91,91% Sangat efektif 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata keterlaksanaan model 

pembelajaran pada siklus I yaitu 68,75% pada kriteria cukup efektif mengalami 

peningkatan pada siklus II yaitu 87,87% pada kriteria sangat efektif. Peningkatan 

keterlaksanaan pembelajaran dari siklus I ke siklus II yaitu 19,12%. Dari hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa keterlaksanaan model pembelajaran dari siklus I ke siklus II 

meningkat seperti yang dapat dilihat pada grafik berikut. 

 
 

Grafik 1. Hasil analisis persentase keterlaksanaan model pembelajaran siklus I dan siklus II 

Keterlaksanaan model pembelajaran carousel feedback dikatakan berhasil jika 

memenuhi kriteria efektif dan sangat efektif. Pada siklus I keterlaksanaan model 

pembelajaran carousel feedback belum berhasil karena berada pada kriteria cukup 

efektif. Pada siklus II keterlaksanaan model pembelajaran carousel feedback berada 

pada kriteria sangat efektif karena telah mencapai kriteria keberhasilan tindakan yang 

telah ditetapkan maka keterlaksanaan model pembelajaran carousel feedback telah 

berhasil dilaksanakan.  

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-rata hasil belajar siswa sebelum tindakan 

70,53 dengan persentase 42,86% meningkat pada siklus I menjadi 77,39 dengan 

persentase 78,57% dengan peningkatan 35,71%. Rata-rata hasil belajar siswa pada 
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siklus II 85,71 dengan persentase 89,29% dengan peningkatan 10,72% dari siklus I ke 

siklus II.  

Keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback pada  

siklus I pertemuan pertama sebesar 61,76% dengan kategori cukup efektif, meningkat 

pada pertemuan kedua menjadi 75,74% dengan kategori efektif. Rata-rata 

keterlaksanaan model pembelajaran pada siklus I yaitu 68,75% pada kriteria cukup 

efektif. Pada siklus II pertemuan pertama sebesar 83,82% dengan kategori efektif, 

meningkat pada pertemuan kedua menjadi 91,91% dengan kategori sangat efektif. Rata-

rata keterlaksanaan model pembelajaran pada siklus II yaitu 87,87% pada kriteria sangat 

efektif. 

Saran  

Guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback 

dalam pembelajaran, karena model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar 

IPS siswa. Ketika menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback, 

guru harus menjelaskan secara rinci kepada siswa mengenai langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe carousel feedback dan cara pengisian lembar feedback. 

Guru harus memberikan peran kepada setiap siswa agar mereka dapat berpartisipasi akti 

dalam proses pembelajaran. 
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Abstrak  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar IPA siswa SD melalui penerapan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan mind map di Kelas VB SDN 2 

Lamokato Kabupaten Kolaka. Hasil penelitian selama dua siklus menunjukkan 

bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan mind map 

dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa SD dari 78,0 % pada siklus 1 

menjadi 91,4 % pada siklus 2. Peningkatan motivasi belajar IPA siswa juga terbukti 

mampu meningkatkan hasil belajar IPA siswa dari 70,8 % pada siklus 1 menjadi 

85,2 % pada siklus 2. 

Kata kunci: Inkuiri terbimbing, Mind map, Motivasi.  

Kualitas pendidikan di Indonesia akan meningkat dengan adanya proses 

pembelajaran yang bermakna. Bermakna yang dimaksud dalam mencapai tujuan 

pendidikan IPA di SD adalah melalui pemberian pengalaman langsung pada siswa 

dalam mencari tahu dan berbuat sehingga secara ilmiah siswa mampu memahami diri 

dan alam sekitarnya (Sapriati dkk, 2010:23). Menurut Depdiknas (2006:161) dalam 

pendidikan IPA di SD, pembelajaran yang dilakukan melalui pengalaman langsung 

pada diri siswa dapat mengembangkan kompetensi siswa sehingga siap menjelajahi dan 

paham pada alam sekitarnya. Namun dalam kehidupan nyata, proses pembelajaran IPA 

di sekolah belum mencapai ranah kebermaknaan, sedangkan belajar bermakna dalam 

pembelajaran IPA akan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa (Wisudawati & 

Sulistyowati, 2014:4). 

IPA sebagai mata pelajaran mengenai alam dan lingkungan jika diajarkan hanya 

dengan metode ceramah akan menyebabkan siswa menjadi pasif selama proses 

pembelajaran. Siswa yang tidak dilibatkan langsung dalam usaha penguasaan konsep 

pelajaran akan cenderung tidak semangat dalam pembelajaran. Demikian pula siswa 

yang belajar dengan cara melakukan hal yang tidak bermakna dan terus-menerus akan 

menimbulkan kebosanan dan menurunkan semangat untuk belajar (Majid, 2014:321). 

Kebosanan tersebut tentu akan memberikan dampak dalam proses belajar. Melalui 

pembelajaran yang bermakna, akan membuat siswa berkonsentrasi dan termotivasi 

dengan pelajarannya. Oleh karena itu, tugas seorang guru dalam mengajar adalah 

menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan dapat menumbuhkan motivasi 

belajar dalam diri siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Berdasarkan hasil dua kali observasi yakni pada tanggal 9 September 2015 dan    

7 Oktober 2015 di Kelas VB SDN 2 Lamokato  Kabupaten Kolaka diperoleh data 

bahwa sebagian besar siswa belum memahami konsep pembelajaran dengan baik. 

Materi Proses Pencernaan Manusia dan Proses Peredaran Darah Manusia adalah dua 

materi yang diajarkan guru dalam pelajaran IPA saat guru melakukan observasi, 

mailto:sovyanurkartika@gmail.com
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menunjukkan metode mengajar yang digunakan guru hanya metode ceramah dan tanya 

jawab. Belum tampak proses pembelajaran bermakna. 

Saat menjelaskan materi, guru terlihat lebih dominan mengarahkan penjelasan 

pada siswa yang pandai yakni siswa yang sering menjawab pertanyaan guru dengan 

benar. Beberapa siswa yang jarang menjawab pertanyaan terlihat asyik membaca buku 

lain yang tidak berhubungan dengan materi pelajaran yang sedang diajarkan. Penjelasan 

guru cenderung membuat siswa yang lain menjadi pasif. Guru menjadi pusat 

pembelajaran (teacher centered) karena siswa kurang diberikan kesempatan untuk 

menemukan sendiri konsep materi pelajarannya. Pembelajaran menjadi tidak bermakna. 

Siswa mendapatkan konsep pelajaran berdasarkan semua penjelasan guru, tidak ada 

pemberian motivasi pada siswa untuk mencari sendiri konsep pembelajaran dan tidak 

ada penyampaian dari guru tujuan materi tersebut diajarkan.  

Indikasi dari berbagai hal tersebut di atas tentu saja akan terlihat pada hasil belajar 

siswa. Berdasarkan analisis hasil belajar IPA siswa tahun ajaran 2015/2016 dari 

dokumen penilaian guru Kelas VB SDN 2 Lamokato, nilai tugas siswa rata-rata 40% 

mendapatkan nilai rendah, nilai ulangan harian dan UTS siswa juga banyak yang tidak 

dapat mencapai KKM 70. Hal tersebut merupakan imbas dari kurangnya motivasi 

belajar siswa selama proses pembelajaran. Ketika guru diwawancarai tentang hasil 

belajar tersebut, guru mengungkapkan bahwa hal demikian terjadi karena materi IPA 

padat dan banyak istilah asing sehingga siswa agak sulit memahaminya. Siswa yang 

diwawancarai setelah proses pembelajaran bahkan lupa terhadap materi yang baru saja 

diajarkan. Padahal sebagian mereka termasuk siswa aktif saat proses pembelajaran. 

Siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran memberikan alasan bahwa materi 

pelajaran IPA sulit untuk dipahami.  

Berdasarkan fakta hasil observasi tersebut, dapat dirumuskan masalah bahwa 

proses pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered), metode 

pembelajarannya masih konvensional dan siswa kurang termotivasi dalam belajar 

sehingga hasil belajar menjadi rendah. Pembelajaran IPA di Kelas VB ini tentu saja 

harus segera diberi tindakan perbaikan agar proses pembelajaran menjadi berpusat pada 

siswa (student centered) dan motivasi belajar siswa meningkat. Penggunaan model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dalam 

pembelajaran menjadi hal yang perlu diterapkan agar terjadi peningkatan motivasi 

belajar yang tentu saja diharapkan berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

Motivasi belajar dapat membuat siswa merasa senang dan bersemangat dalam 

belajar sebab siswa yang memiliki motivasi yang kuat akan mempunyai energi yang 

kuat pula dalam belajar (Sardiman, 2012:75). Selain itu  Uno (2011:23) menjelaskan 

“motivasi belajar dapat timbul karena keinginan dan dorongan akan kebutuhan 

belajar.Faktor lain karena adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif dan 

kegiatan belajar yang menarik sehingga siswa berkeinginan untuk belajar”. Kedua 

pendapat tersebut memberikan kesimpulan bahwa motivasi belajar  menjadi faktor  

yang penting dimiliki oleh setiap siswa agar belajar menjadi suatu hal yang menarik dan 

senang untuk dilakukan oleh siswa. Motivasi belajar menjadi dorongan dari diri siswa 

untuk melakukan aktivitas belajar yang dapat berasal dari keinginan, perhatian dan cita-

cita dalam mencapai tujuan belajar. Motivasilah yang menyebabkan siswa bertindak 

untuk belajar. 

Diskusi dilakukan peneliti dengan guru Kelas VB dilakukan untuk menentukan 

model pembelajaran yang sesuai dengan masalah yang terjadi di kelas tersebut. Model 

pembelajaran inkuiri terbimbing menjadi pilihan yang dianggap mampu menjadi solusi 
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terhadap kurangnya motivasi belajar siswa Kelas VB. Pertimbangan lain karena dalam 

model inkuiri terbimbing guru berperan sebagai fasilitator dan motivator sehingga 

diharapkan siswa termotivasi dalam belajar (Wisudawati & Sulistyowati, 2014:12). 

Selain itu “karena pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan 

model pembelajaran inkuiri” (Sanjaya, 2013:27). 

Llewellyn (2013:16) menjelaskan inkuiri akan meningkatkan pengetahuan, 

karakter, dan keterampilan siswa menjadi pemikir mandiri karena secara aktif siswa 

didorong untuk memecahkan masalah, memanipulasi, dan mengkomunikasikan hasil 

penyelidikan melalui kolaborasi dinamis antara penyelidikan dan pertanyaan.  Inkuiri 

terbimbing adalah model pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan cara siswa 

mengidentifikasi masalah, lalu diteliti agar siswa menemukan sendiri jawaban dari 

masalah tersebut, kemudian guru senantiasa membimbing siswa dengan memberikan 

pertanyaan (Wenning , 2005:7). Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam proses inkuiri terbimbing ini siswa akan mendapatkan bimbingan berupa 

petunjuk langkah pembelajaran dan pertanyaan untuk membuktikan hipotesis siswa 

sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Siswa yang dalam proses belajarnya 

menemukan sendiri konsep materi pelajaran melalui kegiatan menemukan konsep 

dibawah bimbingan guru ditambah dengan pengalaman yang berkaitan dengan 

kehidupan nyata, siswa tersebut akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik 

dibandingkan jika konsep tersebut diberikan langsung oleh guru untuk dihapal dan 

dipahami sendiri oleh siswa. 

Sintaks pembelajaran inkuiri menurut  Sanjaya (2013:201) adalah dimulai dengan 

kegiatan a) orientasi; b) merumuskan sebuah masalah; c) menyusun hipotesis;              

d) mengumpulkan data;  e) menguji hipotesis; dan f) merumuskan kesimpulan. Dalam 

setiap kegiatan tersebut, guru secara intensif akan membimbing siswa agar menemukan 

jawaban atas permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Namun model pembelajaran 

inkuiri terbimbing ini memiliki beberapa kelemahan. Menurut Majid (2014: 227) 

kelemahan pembelajaran inkuiri adalah: 

1) jika digunakan sebagai model pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan 

keberhasilan siswa; 2)sulit untuk merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan 

kebiasaan siswa dalam belajar; 3)kadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang 

panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan; 4)selama 

kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, 

maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh guru. 
 

Kelemahan model inkuiri pada penelitian ini yakni sulitnya mengontrol kegiatan 

siswa dalam menghubungkan antar konsep, akan diminimalisir dengan memberikan 

teknik mind map pada tahap merumuskan kesimpulan. Demikian pula penggunaan 

waktu yang lama dalam merumuskan kesimpulan dapat dipadukan dengan membuat 

mind map. Buzan (2012:4) menjelaskan “mind map merupakan cara termudah untuk 

menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak. 

Mind map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif dan secara harfiah akan 

„memetakan‟ pikiran-pikiran kita”.  

Solusi penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan mind map 

merupakan kolaborasi yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

karena pembelajaran menjadi lebih aktif, kreatif dan menyenangkan. Penggunaan garis 

lengkung, simbol, gambar, kata dan warna-warni dalam mind map menjadi daya tarik 

bagi siswa untuk membuat mind map berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat oleh 

siswa. Gambar mind map akan memudahkan siswa untuk mengingat semua informasi 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

530 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

yang didapatkan dalam proses pembelajaran serta keterkaitan antar konsep dapat terlihat 

dengan jelas secara keseluruhan dalam satu kertas. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research) yaitu penelitian yang sengaja 

dilakukan dengan tujuan memperbaiki masalah dalam proses pembelajaran di kelas. 

Melalui PTK diharapkan  kesulitan siswa dalam belajar dapat teratasi sehingga motivasi 

dan hasil belajar siswa meningkat. Sesuai dengan model PTK yang dikembangkan oleh 

Kemmis dan McTaggart (Suyadi, 2015:50), tindakan dilakukan dalam tiap siklus terdiri 

atas empat langkah kegiatan yakni perencanaan (planning), pelaksanaan (action), 

observasi (observation), dan refleksi (reflection).  

Pada langkah perencanaan, peneliti mulai menyusun silabus dan RPP terhadap 

materi pelajaran yanga akan diajarkan, menyusun materi yang sesuai dengan 

kompetensi dasar, menyiapkan informasi dan contoh mind map bagi siswa, menyiapkan 

alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan, menyusun tes evaluasi 

ranah kognitif, mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan serta 

melakukan diskusi lanjutan tentang persiapan dalam penelitian siklus 1 bersama dengan 

observer. 

Langkah pelaksanaan tindakan dan observasi berlangsung secara bersamaan. 

Peneliti sebagai guru bersama observer melakukan pengamatan serta mencatat semua 

kejadian yang berlangsung selama proses pembelajaran. Hasil pengamatan tersebut akan 

memberikan gambaran tentang aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

inkuiri terbimbing berbantuan mind map. Kegiatan observasi ini juga digunakan untuk 

mengetahui tingkat motivasi yang dimiliki siswa secara individu. Langkah refleksi 

merupakan tahap mengkaji data dan menganalisis proses pembelajaran yang telah 

berlangsung untuk kemudian dicocokkan dengan kriteria keberhasilan penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan sejak pertengahan bulan Januari sampai awal Maret 

2016 di Kelas VB SDN 2 Lamokato Kabupaten Kolaka pada semester genap tahun 

pelajaran 2015/2016, Kompetensi Dasar 5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, 

gerak dan energi melalui percobaan (gaya magnet, gaya gravitasi dan gaya gesek). 

Peneliti bertindak sebagai guru model dan guru kelas sebagai observer. Penelitian 

dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat kali pertemuan. Pada 

pertemuan keempat pelaksanaan tindakan dilakukan tes kognitif setiap akhir siklus 1 

dan siklus 2. Subjek dalam penelitian ini siswa Kelas VB yang berjumlah 27 orang yang 

terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 18 orang siswa perempuan.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran dan catatan lapangan yang digunakan untuk mendapatkan 

data tentang aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan 

mind map pada setiap siklus; 2) lembar observasi motivasi dan angket untuk 

mendapatkan data tentang motivasi belajar siswa pada setiap siklus; 3) pedoman 

wawancara digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa tentang proses pembelajaran 

inkuiri terbimbing berbantuan mind map; 4) dokumentasi digunakan pada penelitian ini 

mencakup dokumen berupa foto aktivitas pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan 

mind map yang berlangsung pada setiap pertemuan serta hasil tes belajar kognitif siswa. 

Selain itu peneliti sebagai guru juga menyiapkan buku catatan tersendiri untuk mencatat 

fenomena atau temuan yang didapatkan guru selama proses pembelajaran baik berupa 

pengalaman maupun hal-hal lain yang menurut peneliti perlu ditulis untuk melengkapi 

data yang telah dikumpulkan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan pelaksanaan tindakan dan observasi yang berlangsung secara bersama 

diamati oleh observer mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran tiap 

pertemuan. Siswa yang belum pernah melakukan kegiatan pembelajaran dengan situasi 

seperti diamati segala tindakannya terlihat sangat canggung dan tertib pada awal 

pembelajaran. Namun guru berusaha membuat siswa merasa nyaman dengan situasi 

tersebut agar proses pembelajaran berlangsung secara alamiah tanpa ada perasaan 

diawasi oleh guru kelasnya. Guru senantiasa memancing perhatian siswa dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang kontekstual untuk mengarahkan siswa pada situsi belajar 

yang nyaman dan menyenangkan. 

Hasil dari observasi keterlaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

berbantuan mind map pada siklus 1 yang dilakukan observer diperoleh skor 79,2 % 

menunjukkan kriteria baik. Namun hasil catatan peneliti pada siklus 1 mulai pertemuan 

pertama sampai pertemuan ketiga menunjukkan masih banyak ditemukan masalah 

seperti beberapa siswa kurang aktif karena baru pertama kali mengenal dan melakukan 

proses inkuiri. Seluruh sintaks inkuiri mulai pada tahap orientasi, merumuskan masalah, 

menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menguji hiipotesis sampai merumuskan 

kesimpulan pada pertemuan awal memerlukan bimbingan ekstra dari guru. Diperlukan 

manajemen kelas yang baik dari guru agar kondisi dalam proses pembelajaran tetap 

kondusif. 

Jumlah siswa 27 orang yang terbagi dalam 6 kelompok (4-5 siswa/kelompok) 

yang dibimbing hanya satu guru menjadikan beberapa sintaks inkuiri berlangsung lebih 

lama dari awal perencanaan, termasuk mengajarkan siswa cara membuat gambar mind 

map cukup menyita waktu pembelajaran. Akibatnya tahap mengkomunikasikan dan 

menyajikan data dalam bentuk mind map yang ditambahkan peneliti dalam sintaks 

inkuiri ini tidak terlaksana pada pertemuan pertama dan terburu-buru pada pertemuan 

selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, guru memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan mind map masih belum memberikan 

hasil yang baik selama siklus 1. Pertemuan keempat pada siklus 1 guru memberikan tes 

hasil belajar pada siswa. Hasil tes belajar berupa tes kognitif dengan bentuk soal uraian 

pada akhir siklus 1 juga menunjukkan hasil belajar yang rendah yakni sebesar 70,4 %.  

Pada tahap refleksi, guru bersama observer melakukan diskusi tentang data yang 

telah didapatkan. Guru yang telah mengkaji data dan melakukan analisis terhadap data 

tersebut, menyampaikan hasil yang didapatkan serta beberapa masalah yang dihadapi 

saat proses pembelajaran siklus 1. Hasil diskusi memberikan kesimpulan bahwa pada 

siklus 1 motivasi belajar siswa masih belum mencapai kriteria yang diharapkan. 

Motivasi belajar siswa termasuk kriteria kurang karena siswa yang memiliki motivasi 

belajar tinggi terhitung hanya sedikit dan masih ada siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah, sedangkan kriteria keberhasilan dikatakan berhasil jika siswa hanya 

memiliki kriteria motivasi belajar tinggi dan sedang. Keadaan tersebut mengharuskan 

dilakukan penelitian siklus 2 agar masalah dalam siklus 1 dapat diperbaiki. 

Pada penelitian siklus 2 terdapat peningkatan persentase keterlaksanaan 

pembelajaran yakni 93,1 %, berada pada kriteria sangat baik. Peningkatan tersebut 

terjadi karena siswa sudah mulai memahami sintaks inkuiri sehingga waktu yang 

digunakan untuk menyelesaikan proses inkuiri menjadi lebih singkat dibandingkan 

dengan pertemuan-pertemuan dalam siklus 1. Masalah banyaknya anggota dalam tiap 

kelompok diselesaikan dengan  mengurangi jumlah anggota kelompok yang pada siklus 

1 berjumlah 4-5 siswa tiap kelompok, pada siklus 2 dibentuk hanya 3-4 siswa tiap 
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kelompok dan terbentuk 7 kelompok. Hasilnya guru dapat lebih leluasa melihat 

keaktifan siswa dalam tiap kelompok. Jumlah anggota yang sedikit pada tiap kelompok, 

akan meningkatkan kerjasama antar siswa karena siswa yang pandai tidak lagi 

mendominasi kegiatan dalam kelompok.  

Siswa yang kurang aktif senantiasa dimotivasi oleh guru untuk aktif dalam 

pembelajaran. Guru berusaha menyelipkan nasehat akan pentingnya mendengarkan 

pendapat orang lain atau teman. Semua siswa menjadi termotivasi untuk berani 

mengemukakan pendapatnya karena akan didengarkan oleh anggota kelompok yang 

lain. Guru juga memotivasi siswa dengan banyak memberikan pujian bagi siswa yang 

mampu bekerjasama dengan baik dalam kelompok bahkan guru memberikan hadiah 

pada kelompok yang aktif dalam proses pembelajaran. 

Waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran siklus 2 mulai pertemuan 

pertama sampai pertemuan ketiga telah mendekati waktu yang direncanakan sebab guru 

telah menggunakan LKS (Lembar Kerja Siswa) pada siklus 2 ini. Materi yang disajikan 

dalam LKS adalah kontekstual, berisi materi fenomena tentang Gaya dan bukan bacaan. 

LKS membantu siswa agar lebih terarah dalam sintaks inkuiri dan sudah mengetahui 

tahap yang akan dilakukan selanjutnya. Beberapa kelompok yang anggota kelompoknya 

sangat aktif terlihat sering menyelesaikan tahap inkuiri lebih cepat dari kelompok lain. 

Kegiatan diskusi terdengar gaduh namun kegaduhan bersifat positif karena berasal dari 

suara siswa yang melakukan diskusi dan percobaan. 

Dalam LKS terdapat kegiatan melakukan percobaan untuk mengumpulkan data 

pada materi Gaya Gravitasi Bumi berupa kegiatan melemparkan bola ke atas, ke depan 

dan ke belakang untuk mengetahui arah tarikan gaya gravitasi bumi serta kegiatan 

menjatuhkan benda secara bersamaan dari ketinggian tertentu. Pada materi Gaya Gesek, 

percobaan menarik benda pada permukaan yang kasar dan permukaan yang halus 

dengan menggunakan dinamometer pada permukaan kaca dan permukaan triplek, 

membuat siswa lebih antusias dalam pembelajaran. Siswa lebih paham tentang 

pengaruh dan manfaat gaya gravitasi setelah melakukan percobaan sendiri. Siswa juga 

lebih cepat memahami hal yang mempengaruhi gaya gesek berdasarkan percobaan dan 

pengamatan yang telah dilakukan secara bergantian. Hasil wawancara memberikan 

informasi bahwa siswa lebih senang melakukan proses pembelajaran dengan melakukan 

percobaan daripada hanya duduk mendengarkan penjelasan guru tentang materi 

pelajaran.  

Pada siklus 2 guru tidak lagi mengajarkan membuat mind map secara klasikal, tapi 

cukup membimbing siswa yang masih kesulitan karena siswa sudah mulai paham teknik 

membuat mind map berdasarkan kesimpulan kelompok siswa. Siswa telah berani 

menampilkan hasil karyanya di depan teman-teman dan guru. Gambar mind map yang 

dibuat siswa semakin baik dan menarik. Keterkaitan antar konsep dalam mind map 

terlihat lebih jelas dibandingkan dengan gambar mind map yang dibuat pada siklus 1. 

Hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan min map 

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yakni dari 79,2 % pada siklus 1 

menjadi 93,8 % pada siklus 2. Adapun peningkatan keterlaksanaan pembelajaran secara 

jelas dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Persentase Keterlaksanaan Pembelajaran pada Siklus 1 dan Siklus 2 

Persentase motivasi belajar klasikal siswa melalui angket juga mengalami 

peningkatan dari 76,8 % dengan kriteria motivasi sedang pada siklus 1 meningkat 

menjadi 89,7 % berada pada kriteria motivasi tinggi pada siklus 2. Hasil observasi 

motivasi belajar individu  siswa pada siklus 1 masih kurang karena siswa yang memiliki 

motivasi tinggi hanya 4 orang, motivasi sedang 18 orang dan motivasi rendah 5 orang. 

Setelah dilakukan penelitian pada siklus 2, hasil observasi motivasi individu siswa 

meningkat karena siswa dengan motivasi tinggi tercatat 15 orang dan motivasi sedang 

12 orang. Tidak terdapat lagi siswa motivasi rendah pada siklus 2 ini. 

Hasil wawancara dengan siswa juga melengkapi data adanya peningkatan 

motivasi siswa dalam pelajaran IPA yang didukung oleh tes hasil belajar siswa. Pada 

siklus 1 hasil belajar IPA siswa sebesar  70,4 % kemudian pada siklus 2 hasil belajar 

IPA siswa mencapai    85,2 %.  Hal tersebut memberikan gambaran bahwa penerapan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan mind map  terbukti mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Berdasarkan hasil wawancara juga diperoleh 

informasi bahwa siswa lebih senang belajar dengan melakukan percobaan dalam sintaks 

inkuiri lalu melakukan kegiatan menggambar mind map untuk melihat keseluruhan 

konsep yang telah dipelajari daripada mendapatkan konsep pembelajaran melalui 

metode ceramah dan tanya jawab saja. Beberapa siswa juga mengaku termotivasi untuk 

membuat mind map dalam materi pelajaran lain bahkan pada mata pelajaran lain.  

Perbandingan persentase peningkatan aspek motivasi belajar siswa pada siklus 1 yakni 

78,0 % dan pada siklus 2 mencapai 91,4 % dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Persentase Motivasi Belajar Siswa pada Siklus 1 dan Siklus 2 
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 Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, menunjukkan bahwa 

motivasi belajar siswa dapat meningkat melalui penerapan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing berbantuan mind map. Hal tersebut didukung oleh pendapat Eggen & 

Kauchak (2012:201) yang menjelaskan bahwa menggunakan inkuiri terbimbing dalam 

proses pembelajaran akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kegiatan siswa dalam 

tahap inkuiri dan pengalaman siswa dalam melakukan percobaan sendiri akan 

membangkitkan rasa ingin tahu sehingga siswa tertantang untuk membuktikan 

pendapatnya tersebut. Siswa juga akan terlihat lebih puas jika menemukan sendiri 

jawaban terhadap permasalahan dibandingkan dengan menemukan jawaban dari hasil 

pemberian guru. Demikian pula pendapat Sukmadinata (dalam Pujiastuti, 2012:29) 

menerangkan bahwa “pembelajaran yang menekankan siswa aktif melalui inkuiri 

terbimbing lebih membangkitkan motivasi belajar”. Kegiatan menggambar mind map 

materi Gaya Magnet, Gaya Gravitasi dan Gaya Gesek menjadi daya tarik tersendiri bagi 

siswa karena semua siswa Kelas VB senang dengan kegiatan menggambar. Antusias 

siswa terlihat dengan hasil gambar mind map yang dibuat siswa cukup menarik 

walaupun siswa Kelas VB baru mengenal tentang mind map melalui pembelajaran ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Mind map materi Gaya Magnet  

Hasil belajar IPA siswa yang meningkat pada siklus 2 tentu tidak terlepas dari 

pengaruh motivasi belajar siswa yang meningkat pula. Pendapat Sanjaya (2013:249) 

menyatakan bahwa “siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung hasil 

belajarnya pun tinggi pula, sebaliknya siswa yang motivasi belajarnya rendah, akan 

rendah pula hasil belajarnya”. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang 

telah didapatkan dalam penelitian ini bahwa motivasi belajar siswa yang tinggi dapat 

meningkatkan semangat siswa untuk belajar sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa 

SD dapat meningkat melalui penerapan model inkuiri terbimbing berbantuan mind map. 

Peningkatan motivasi belajar siswa Kelas VB SDN 2 Lamokato Kabupaten Kolaka 

terlihat dari rata-rata motivasi belajar siswa pada siklus 1 sebesar 78,0 % dan pada 

siklus 2 mencapai 91,4 %. Dari hasil yang dicapai tersebut, peneliti memberikan saran 

kepada guru Kelas VB yang telah mengetahui tentang model inkuiri terbimbing 

berbantuan mind map agar menggunakan model pembelajaran tersebut dalam proses 

pembelajarannya. Model inkuiri terbimbing ini juga dapat digunakan dalam mengajar 

pelajaran lain karena terbukti telah meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 
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dalam pelajaran IPA sedangkan teknik mind map dapat digunakan sendiri atau 

dipadukan dengan model pembelajaran lain agar teknik mencatat kreatif menjadi solusi 

bagi siswa yang sulit memahami materi. Ketertarikan siswa untuk membuat mind map  

menjadi motivasi bagi siswa untuk membuat mind map  pada materi pelajaran lain. 

Kepada peneliti lain disarankan agar melaksanakan penelitian dengan penuh 

kesabaran dalam membimbing siswa dan mampu mengatur waktu yang sesuai dengan 

kebutuhan dalam sintaks inkuiri. Peneliti selanjutnya diharapkan menyediakan waktu 

yang panjang dalam model pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan mind map pada 

awal pembelajaran agar pembelajaran menjadi bermakna dan tujuan pembelajaran 

tercapai dengan baik. 
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Abtsrak 
Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan manfaat permainan tradisional dalam 

pembelajaran IPS khususnya di sekolah dasar. Hal ini dilatar belakangi oleh hasil 

penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemanfaatan permainan tradisional 

mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran. Selain itu pemanfaatan 

permainan tradisional dalam pembelajaran dapat menjadi upaya untuk melestarikan 

nilai-nilai tradisi budaya bangsa dalam hal ini permainan tradisional bangsa 

Indonesia.  Pembelajaran IPS lekat dengan lingkungan disekitar siswa. Oleh sebab 

itu pembelajaran IPS hendaknya berorientasi pada lingkungan disekitar siswa. 

Pemahaman makna sosial dan konsep dalam pembelajaran IPS adalah suatu proses 

aktif peserta didik dalam mengeksplorasi materi yang ada disekitar lingkunganya. 

Proses pembelajaran aktif dapat tercipta salah satunya dengan menggunakan model 

permainan dalam pembelajaran. Karena usia siswa SD memiliki karakteristik 

dimana peserta didik pada tahap senang bermain, sehingga model penerapan model 

permainan tradisional pada pembelajaran IPS sangat sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. 

Kata kunci: permainan tradisional, IPS, sekolah dasar. 

Arus globalisasi menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam berbagai 

bidang. Dalam bidang sosial, globalisasi dapat berpengaruh pada potensi pergeseran 

nilai-nilai moral dan budaya Indonesia. Potensi degradasi moral dan budaya akan 

menjadi kerugian bangsa Indonesia dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya untuk mencegah pengaruh negatif dari globalisasi oleh seluruh 

stakeholder baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam bidang 

pendidikan tertuang dalam UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa kekuatan diri yang diharapkan adalah menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Kekuatan diri 

yang diharapkan adalah menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan 

bertanggung jawab.  

Dalam pasal 1 ayat 2 UU 20 Tahun 2003 menyatakan, “Pendidikan Nasional 

adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-

nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam UU ini mengharuskan pendidikan 

berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila dan 

UUD 1945. Hal ini sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 

Indonesia memiliki potensi budaya dan tradisi yang sangat besar. Budaya dan tradisi di 

Indonesia tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, baik suku, ras, 

budaya serta agamanya. Setiap daerah memiliki bahasa, kebudayaan dan tradisi yang 

beragam. Potensi inilah yang semestinya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 

bangsa Indonesia dalam menunjang kemajuan pendidikan di Indonesia. 
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Cita-cita pemerintah dalam menanamkan pendidikan karakter tidak bisa lepas 

dari pengaruh budaya dan tradisi disekitarnya. Oleh karena itu pembelajaran di sekolah 

harus menerapkan nilai-nilai karakter bangsa dalam setiap mata pelajarannya sesuai 

dengan lingkungan sekitarnya. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bagian dari 

mata pelajaran yang dapat berperan dalam pembentukan karakter siswa. Menurut 

Ibrahim dan Sukmadinata (2010:190) secara konseptual, mata pelajaran IPS dekat 

dengan lingkungan. Oleh karena itu pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, seharusnya 

dapat memanfaatkan potensi lingkungan  secara optimal sebagai sumber belajar, 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kondisi tersebut seharusnya dapat 

dimanfaatkan guru dalam membuat pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan 

lingkungan siswa.  

Pembelajaran IPS ialah proses aktif dalam pembangunan pemahaman makna 

sosial  dari informasi dan pengalaman sosial (Rahmatina, 2007:83). Oleh karena itu 

pembelajaran IPS yang baik adalah pembelajaran yang dapat menciptakan kondisi 

belajar yang berpusat pada siswa. Namun pada kenyataannya pembelajaran IPS masih 

berjalan secara satu arah. Proses transfer materi hanya sekedar menyalin informasi dari 

buku ke buku catatan peserta didik. Hal ini berdampak pada minat dan motivasi siswa 

dalam belajar IPS. Oleh sebab itu, perlu inovasi dalam pembelajaran IPS agar tercipta 

suasana belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan. 

Pembelajaran IPS yang menyenangkan dapat tercipta jika sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. Menurut Sumantri dan Sukmadinata (2007), karakteristik anak 

usia sekolah dasar  ialah pada masa senang bermain, sehingga dalam pembelajaran guru 

seharusnya menciptakan suatu permainan yang dapat meningkatkan minat dan motivasi 

siswa dalam belajar. Pembelajaran IPS di sekolah dasar akan lebih bermakna ketika 

guru dapat memanfaatkan potensi permainan budaya lokal yang ada di daerah 

sekitarnya. Permainan tradisional Indonesia secara tidak langsung memiliki nilai-nilai 

edukasi didalamnya, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

Potensi permainan tradisional di Indonesia yang beragam, dapat dijadikan sarana 

bagi guru untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, efektif dan inovotif. Disamping 

itu pemanfaatan permainan tradisional daerah dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar 

juga bermanfaat sebagai upaya guru melestarikan permainan tradisional yang mulai 

terdesak oleh permainan-permainan dari luar negeri. Perkembangan arus informasi 

menyebabkan anak lebih sering bermain dengan komputer maupun gadget, sehingga 

banyak permainan tradisional yang mulai ditinggalkan. Permainan yang berasal dari 

luar baik dalam komputer maupun gadget ini belum tentu sesuai dengan karakter yang 

ada pada bangsa Indonesia. Berbeda dengan permainan tradisional Indonesia yang di 

dalamnya terdapat makna filosofis yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. 

Penelitan terdahulu menghasilkan data bahwa permainan tradisional dapat 

digunakan dalam pembelajaran serta memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil 

penelitian Zefrin (2015) tentang penggunaan permainan tradisional bilu-bilulu dan 

tolode pada siswa kelas IV SDN no.89 Sipatana Kota Gorontalo menunjukan 

peingkatan hasil belajar yang signifikan dalam setiap siklusnya yaitu 75% pada siklus 

pertama dan 89% pada siklus kedua, hal ini didasarkan pada peningkatan hasil belajar 

siswa dari pratindakan yang hanya mencapai 57,1 %.  Hasil serupa juga disampaikan 

Toha (2012) yang menunjukan peningkatan hasil belajar pada siswa kelas IV Sekolah 

Dasar  dengan memanfaatkan model permainan tradisioanal geprek kempung dan gobag 

sodor dalam penelitiannya memper oleh hasil signifikan dari pre-test 64,4118 dan post-

test 83,5295.  
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Oleh karena itu, guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif 

dengan memanfaatkan potensi permainan tradisional disekitarnya. Hal ini bertujuan 

untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, efektif dan menyenangkan, serta dapat 

memperkenalkan siswa terhadap kebudayaan tradisi yang  ada disekitarnya. Sehingga 

guru dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

PEMBAHASAN 

Permainan Tradisional Anak 

Setiap daerah di Indonesia memiliki berbagai jenis macam-macam permainan 

tradisional anak. Permainan tradisional ialah permainan yang sudah ada sajak dahulu 

kala yang dimainkan secara turun-temurun. Namun dari bermacam-macam permainan 

tradisional anak masih jarang ditemui tentang kajian-kajian terhadap permainan 

tersebut. Kemudian semenjak tahun 1980 mulailah ada upaya dari pemerintah untuk 

melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendokumentasikan dan menginventarisasi 

jenis pemainan tradisional anak di Indonesia. Akan tetapi kajian pada umumnya hanya 

bersifat gambaran atau menceritakan bagaimana permainan itu dilakukan tanpa disertai 

analisis. Sehingga tidak dapat dijadikan acuan stakeholder dalam bidang pendidikan 

untuk menyusun strategi dalam menghidupkan beberapa permainan tertentu yang 

berguna bagi pendidikan (Dharmamulya, 2008:27). 

 Namun dewasa ini mulai dilakukan penelitian serta kajian untuk menutupi 

kekurangan kajian-kajian terdahulu. Hal ini dapat membantu upaya melestarikan serta 

pengembangan permainan tradisional anak tersebut. Permainan tradisional anak sebagai 

contoh permainan tradisional di Jawa mengandung nilai-nilai budaya tertentu, selain itu 

permain-permainan tradisional anak juga memiliki fungsi untuk melatih pemainnya 

untuk melakukan hal-hal yang akan berkaitan dari bagi kehidupan mereka di 

masyarakat, misalnya berhitung, melatih kecakapan berfikir, melatih keberanian, 

melatih bersikap jujur dan sportif dan sebagainya (Tashadi, 1993:57-59). 

Penelitian tentang pemanfaatan permainan tradisional dalam pembelajaran 

diperoleh hasil  bahwa permainan tradisional dapat membentuk karakter pada diri siswa. 

Menurut Misbach (2006:7) permainan tradisional dapat menstimulasi berbagai aspek 

pada diri peserta didik, diantaranya aspek motorik, kognitif, sosial, bahasa, spiritual, 

ekologis, dan nilai-nilai moral. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permainan 

tradisional memiliki manfaat ganda bagi peserta didik. Selain sebagai sarana rekreasi 

permainan tradisional dapat dijadikan sarana belajar bagi peserta didik. 

Dengan banyaknya pemainan yang dimiliki bangsa Indonesia sudah semestinya 

guru di sekolah dasar dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi 

peserta didik. Karena pada usia SD  ialah masa kanak-kanak akhir yang berlangsung 

dari usia  6 sampai dengan 12 tahun, dimana pada usia tersebut sesuai dengan 

karakterstik anak usia sekolah dasar yang senang bermain, memiliki rasa ingin tahu, dan 

gemar membentuk kelompok sebaya (Susanto, 2013: 86). Menurut Piaget dalam 

Santrock (2007: 217) menyatakan bahwa dengan bermain anak dapat mempraktekkan 

kompetensinya dengan rileks dan menyenangkan. 

Menurut Dharmamulaya (1993: 34), nilai budaya yang terkadung dalam 

permainan tradisional diantaranya: (1) melatih sikap mandiri, (2) berani mengambil 

keputusan, (3) penuh tanggung jawab, (4) jujur, (5) kerja keras, (6) saling membantu 

dan saling menjaga, (7) membela kepentingan kelompok. Selain itu, menurut Ismail 

(2006: 105) menambahkan bahwa, permainan tradisional merupakan sarana untuk 

mengenalkan anak-anak pada nilai budaya dan norma-norma sosial yang diperlukan 

untuk mengadakan hubungan atau kontak sosial dan memainkan peran sesuai dengan 
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kedudukan sosial dalam masyarakat. Sehingga permainan tradisional dapat dijadikan 

alternatif bagi guru untuk merancang suatu pembelajaran. 

Jenis dan macam permainan tradisional sangat beragam sesuai dengan kondisi 

lingkungan sekitar masyarakatnya. Sebagai contoh jenis permainan tradisional yang 

berkembang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kurang lebih 40 

jenis`permainan. Jenis permainan tersebut dikategorikan menurut pola permainannya, 

yaitu (1) bermain dan bernyanyi, atau dialog, (2) bermain dan olah pikir, (3) bermain 

dan adu ketangkasan. Pada permainan dengan pola bernyanyi dan dengan berdialog 

adalah permainan yang diawali dengan nyanyian serta diselingi dengan dialog atau 

keduanya sekaligus. Permainan dengan pola ini, nyanyian dan dialog menjadi inti dari 

permainannya. Biasanya pola permainan ini dilakukan sacara berkelompok dan 

mayoritas dimainkan oleh anak perempuan. Secara umum, sifat dari permainan ini ialah 

interaktif, rekreatif, mengekspresikan tentang lingkungan, hubungan sosial, tebak-

tebakan, dan sebagainya. Permainan ini melatih anak dalam bersosialisasi, bersifat 

responsive, berkomunikasi, dan menghaluskan budi (Dharmamulya, 2008: 35). Jenis 

permainan-permainan yang termasuk dalam kategori permainan dengan pola bermain 

dengan bernyanyi dan berdialog dijabarkan dalam Tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1 Jenis Permainan Dengan Pola Bermain Bernyanyi dan Dialog 

Jenis Permainan Pelaku Permainan Permainan 
Akhir 

Permainan 

1. Ancak-ancak Alis 

2. Bethet thing-thong 

3. Bibitumbas timus 

 

4. Cacah bencah 

5. Cublak-cublak 

suweng 

6. Genukan 

 

7. Gowokan 

 

8. Jamuran 

 

9. Koko-koko 

10. Lepetan 

 

11. Nini thowong 

12. Dinklik oglak aglik 

13. Dhoktri 

14. Epek-epek 

15. Gajah talena 

16. Gatheng 

17. Kubuk 

18. Kubuk manuk 

19. Kucing-kucingan 

20. Layangan 

21. Sliring gending 

22. Soyang 

Perempuan/laki-laki 

Perempuan/laki-laki 

Perempuan 

 

Perempuan  

Perempuan 

 

Perempuan/laki-laki 

 

Laki-laki/perempuan 

 

Perempuan/laki-laki 

 

Laki-laki/perempuan 

Laki saja/perempuan saja 

 

Perempuan 

Laki-laki /perempuan 

Laki saja/perempuan saja 

Laki-laki/perempuan 

Laki-laki 

Perempuan/laki-laki 

Perempuan  

Laki-laki/perempuan 

Laki saja/perempuan saja 

Laki-laki 

Laki-laki/perempuan 

Perempuan  

Benyanyi  

Benyanyi  

Benyanyi, 

dialog 

Benyanyi  

Benyanyi  

 

Benyanyi, 

menari 

Benyanyi, 

dialog 

Benyanyi, 

dialog 

Dialog  

Benyanyi, 

dialog  

Benyanyi  

Benyanyi  

Benyanyi  

Benyanyi  

Benyanyi  

Benyanyi  

Benyanyi  

Benyanyi  

Benyanyi  

Benyanyi  

Benyanyi  

Benyanyi , 

dialog 

Kalah-menang 

Dadi-mentas 

Tidak ada 

 

Dadi-mentas 

Dadi-mentas 

 

Kalah-menang 

 

Dadi-mentas 

 

Dadi-mentas 

 

Dadi-mentas 

Tidak ada 

 

Tidak ada 

Tidak ada 

Kalah-menang 

Kalah-menang 

Dadi-mentas 

Kalah-menang 

Kalah-menang 

Kalah-menang 

Dadi-mentas 

Kalah-menang 

Dadi- mentas 

Tidak ada 

Sumber : Dhamarmulya (2008:38) 
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Pola permainan selanjutnya ialah pola bermain dan olah pikir. Pada pola 

permainan ini tidak banyak permainan yang dapat dikategorikan ke dalam kategori 

permainan bermain dan olah pikir. Jenis permainan pada pola ini lebih membutuhkan 

konsentrasi, berfikir, ketenangan dan strategi. Pada umumnya permainan ini dilakukan  

oleh perorangan dan permainan ini membutuhkan tempat yang luas. Dharmamulya 

(2008:123) mengkategorikan permainan dengan pola bermain dan pola pikir dalam tabel 

2 berikut. 
Tabel 2 Bermain dan Olah Pikir 

Jenis Permainan Pelaku Permainan Permainan 
Akhir 

Permainan 

1. Bas-basan sepur 

2. Dhakon 

3. Macanan 

4. Mul-mulan 

Laki-laki 

Perempuan/laki-laki 

Laki-laki 

Laki-laki  

Berfikir 

Berfikir 

Berfikir 

Berfikir 

Kalah-menang 

Kalah-menang 

Kalah-menang 

Kalah-menang 

 

Pola permainan berikutnya adalah pola bermain dan adu ketangkasan. Pada jenis 

permainan ini lebih mengandalkan ketahanan dan kekuatan fisik, serta membutuhkan alat 

walaupun sederhana. Pada umumnya permainan pola ini dimainkan oleh anak laki-laki 

walaupun tidak menutup kemungkinan dimainkan oleh anak perempuan. Pola permainan jenis 

ini umumnya bersifat kompetisi (Dharmamulya, 2008:139). Jenis permainan dengan pola ini 

dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.  
 

Tabel 3 Bermain dan Adu Ketangkasan 

Jenis Permainan Pelaku Permainan Permainan 
Akhir 

Permainan 

1. Anjir 

 

2. Angklek 

 

3. Bengkat‟ 

4. Benthik 

 

5. Dekepan 

 

6. Dhing-dhingan 

 

7. Dhuker 

8. Dhul-dhulan 

9. Embek-embekan 

 

10. Jeg-jegan 

11. Jirak 

12. Layung 

13. Pathon 

14. Patil lele 

Laki-laki 

 

Perempuan/Laki-laki 

 

Laki-laki 

Laki-laki/perempuan 

 

Perempuan/Laki-laki 

 

Laki-laki 

 

Perempuan/Laki-laki 

Laki-laki/perempuan 

Laki-laki 

 

Laki-laki/perempuan 

Laki-laki 

Laki-laki 

Laki-laki 

Laki-laki/perempuan  

Ketangkasan 

melempar air 

Ketangkasan kaki 

dan tangan 

Ketangkasan tangan 

Ketangkasan tangan 

dan kaki 

Ketrampilan tangan 

dan pengelihatan 

Ketangkasan 

berenang 

Ketangkasan tangan 

Ketangkasan berlari 

Kekuatan dan 

ketahanan fisik 

Ketahanan berlari 

Ketrampilan tangan 

Ketangkasan tangan 

Ketangkasan tangan 

Ketangkasan kaki 

dan tangan 

Taruhan tumput 

 

Tidak ada 

 

Kalah-menang 

Kalah-menang 

 

Kalah-meneng 

 

Kalah-menang 

 

Kalah-menang 

Mentas-dadi 

Kalah-menang 

 

Kalah-menang 

Kalah-menang 

Kalah-menang 

Kalah-menang 

Metas-dadi 

Sumber : Dhamarmulya (2008:139) 

 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa potensi permainan tradisional 

yang ada dapat dikembangkan menjadi suatu model pembelajaran yang dapat diterapkan 

di sekolah dasar. Hal ini menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam hal 

merancang suatu desain pembelajaran IPS yang menarik dengan memanfaatkan jenis-

jenis permainan tradisional yang ada. Sebagai contoh permainan tradisional yang dapat 

digunakan dalam permainan ialah permainan cublak-cublak suweng. Permainan cublak-

cublak suweng diciptakan oleh Syeh Ainul Yakin atau lebih dikenal sebagai Sunan Giri 
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pada tahun 1442. Permainan ini mulai tersebar luas dan berkembang di wilayah Jawa 

Tengah, Jawa Timur dan DIY. Pada permainan yang akrab dengan masyarakat Jawa ini 

terdapat nilai-nilai karakter yang bermakna dan mengajarkan nilai kehidupan sejak dari 

kecil melalui lirik lagu yang dinyanyikan pada saat permainan dimainkan oleh anak. 

Permainan cublak-cublak suweng juga bermanfaat untuk perkembangan dalam diri 

anak, dimana dalam permainan ini mengajarkan anak bagaimana menyanyi, 

mencocokan ritme nada dengan gerakan tangan, mengenal bahasa Jawa, melatih 

motorik halus, bekerja sama, jujur serta mentaati peraturan. Sehingga dapat disimpulkan 

jika permainan ini diterapkan dalam pembelajaran IPS maka peserta didik tidak hanya 

mendapatkan materi IPS saja, namun juga nilai-nilai budaya serta karakter yang 

tertanamkan dalam permainan ini. 

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

 Belajar dapat diidentifikasikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme 

berubah perilakuknya (Gagne dalam Susanto, 2013:1). Menurut Suyono dan Hariyono 

(2011:1) Belajar adalah proses dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia sejak dalam 

kandungan, buaian, tumbuh kembang mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai ke 

liang lahat. Sehingga dapat disimpulkan segala proses yang dilakukan oleh manusia dan 

akivitasnya dapat dikatakan sebagai suatu proses belajar. Proses belajar dan 

pembelajaran diperlukan suatu perangkat perangkat pembelajaran yang disusun secara 

sistematik dalam bentuk kurikulum, dimana di dalamnya terdapat disiplin ilu yang akan 

dibelajara, salah satu displin ilmu adalah IPS. Menurut National Council for Social 

Studies (NCSS) mendefinisikan dan merumuskan pengertian Social Studies sebagai 

berikut: 
Social Studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote 

civic competence. Within the schol program, Social Studies provides coordinated, 

systemic study drawing upon such disciplines as anthtopology, archeology, 

economics, geograhy, history. Law, philosophy, political, science, psychology, 

religion, and sociology, as well as appropriated content from humanitis, mathematics, 

natural sciences. (Savage, 1996: 9) 

  Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran IPS 

merupakan perpaduan dari berbagai displin ilmu dalam ilmu sosial, sehingga 

perkembangan pembelajaran IPS di sekolah disesuaikan dengan kondisi di lingkungan 

sekitarnya. Menurut Munir (2008: 603) pembelajaran IPS tidak hanya berorientasi pada 

aspek materi semata, namun juga menekankan pada tiga aspek yakni kognitif, sikap, 

dan keteremapilan secara holistik, karena tujuan pembelajaran IPS tidak hanya pada 

aspek pengetahuan saja, akan tetapi juga aspek keterampilan. 

 Pendidikan IPS di sekolah dasar harus memperhatikan kebutuhan anak yang 

berada pada usia berkisar 6-7 tahun sampai 11 atau 12 tahun (Susanto, 2013:152). Oleh 

karena iu pembelajaran IPS hedaklah disesuaikan dengan perkembangan masa anak di 

usia tersebut, dimana pada usia tersebut anak dalam perkembangan kemampuan 

intelektual atau kognitifnya ada pada tahap operasional kongkret. Dimana yang mereka 

pikirkan adalah yang mereka hadapi sekarang. Sehingga pembelajaran IPS harus 

berorientasi pada masalah disekitar atau masalah yang dekat dengan lingkungannya. 

 Menurut Ruminiati (2010:6) ruang lingkup mata pelajaran IPS di SD mencakup 

(1) manusia, tempat, dan lingkungan,(2) waktu, keberlanjutan,dan perubahan, (3) sistem 

sosial dan budaya, serta (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Dari keempat hal di 

atas kemudian dikembangkan dalam kurikulum IPS SD, dan diajarkan di sekolah. 

Materi IPS di SD sendiri ialah perpaduan antara ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, 
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geografi dan sosiologi. Sehingga pembelajaran IPS di SD bersifat terpadu antar ilmu 

sosial yang diajarkan. Oleh karena itu guru harus dapat menciptakan suatu metode yan 

sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak serta memperhatikan ruang lingkup yang 

akan di pelajari pada materi IPS di SD. Anak SD juga perlu dilatih bagaimana 

memecahkan masalah dengan berbagai disiplin Ilmu. 

  Salah satu upaya dalam mengatasi permasalah pembelajaran IPS tersebut ialah 

dengan menggunakan metode bermain. Selain menciptakan suasana belajar yang sesuai 

dengan karakteristik siswa SD yang gemar bermain, metode bermain juga dapat 

dijadikan sarana untuk membentuk sikap dan keterempilan siswa dalam bersosialisasi 

dengan orang lain. Menurut Ismail (2009: 153) permainan adalah sarana bagi anak 

untuk dapat berkenalan dengan orang-orang dan hal-hal yang mengelilinginya sehingga 

anak mampu untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini menjadikan 

permainan sesuai dengan prinsip pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran IPS yang menggunakan prinsip belajar sambil bermain dapat 

meningkatkan aktifitas belajar dan keterampilan sosial peserta didik sesuai dengan 

prinsip pembelajaran kooperatif. Menurut Rusman (2011:209) pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu, hasil belajar akademik, 

penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial siswa. Prinsip 

pembelajaran IPS yang berlandaskan pada prinsip pembelajaran kooperatif membuat 

siswa belajar dengan rileks, sehingga mampu meningkatkan kemampuan akademik serta 

dapat mengembangkan ketrampilan sosialnya. 

Penerapan Permainan Tradisional dalam Pembelajaran IPS 

 Permainan tradisional biasanya dimainkan paling sedikit oleh dua orang pemain, 

hal ini menjadikan permainan tradisional secara tidak langsung mengajarkan anak untuk 

bagaimana bersosialisi dengan individu lainnya. Prinsip permainan tradisional tersebut 

sesuai dengan prinsip pembelajaran kooperatif dimana pembelajaran kooperatif 

merupakan sistem pengajaran yang memberi kesempatan siswa untuk bekerja sama 

dengan siswa lain dalam tugas-tugas yang terstruktur (Taniredja, 2011:55). 

 Menurut Trianto (2007:48) pembelajaran kooperatif memerlukan kerjasama 

antar siswa dan saling ketergantungan dalam pencapaian tugas, tujuan dan penghargaan. 

Keberhasilan pembelajaran ini tergantung pada individu-individu dalam kelompok, 

dimana keberhasilan tersebut sangat berarti untuk mencapai tujuan yang positif dalam 

belajar kelompok. Dalam pembelajaran ini anggota pada kelompok bersifat hiterogen, 

baik dari kemampuan, gender, dan karakter. Tiap kelompok beranggotakan 4-5 orang, 

dan selama pembelajaran ada kontrol, fasilitasi dan  tangung jawab hasil kerja 

kelompok berupa laporan atau presentasi (Shoimin, 2014:45). 

 Ada enam langkah dalam pembelajaran kooperatif. Enam tahapan pembelajaran 

kooperatif dirangkum dalam tabel 4 berikut ini. 
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Tabel 4 Langkah Pembelajaran Kooperatif 

Fase-fase Aktivitas Gurru 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa  

Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersbut dan memotivasi  siswa belajar 

Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan bacaan 

Mengorgaisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok  

belajar 

Guru menjelaska kepada siswa bagaimana membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien 

Memimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas mereka 

Evaluasi Guru mengealuasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil kerjanya. 

Memberi penghargaan Guru mencari cara-cara untuk menghargai, baik upaya maupun 

hasil belajar individu dan kelompok 

        Sumber : Shoimin (2014:46) 

   Berdasarkan langkah pembelajaran kooperatif tersebut dapat diadaptasi menjadi 

model pembelajaran yang memanfaatkan permainan tradisional. Prinsip pembelajaran 

kooperatif yang dilaksanakan secara berkelompok memiliki kesamaan dengan 

permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok juga. Perlu modifikasi dalam 

permainan tradisional untuk dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran IPS di SD. 

Modifikasi yang perlu dilakukan adalah pada bagian akhir permainan, dimana pada 

permainan tradisional akhir permainan hanya ditentukan dengan kategori menang dan 

kalah atau dadi dan mentas, maka pada penerapan permainan tradisional dalam 

pembelajaran IPS di SD diubah menjadi sebuah hadiah baik itu skor atau materi yang 

ingin disampaikan melalui permainan tradisional tersebut.   

PENUTUP 

 Pembelajaran dengan menerapkan permainan tradisional pada pembelajaran IPS 

dapat menjadi alternatif bagi guru dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, 

inovatif dan menyenangkan. Hal ini dikarenakan pada tahap usia perkembangan SD 

yaitu pada usia 6-7 tahun sampai 11-12 tahun ialah masa dimana anak masih senang 

bermain. Selain itu permainan tradisional juga memiliki banyak nilai nilai pembelajaran 

yang dapat dimanfaatkan dalam pembentukan karakter pada diri peserta didik. Permain 

tradisional mengajarkan peserta didik bagaimana untuk bersosialisasi, jujur, serta 

mentaati peraturan. Prinsip permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok 

dan bersifat kompetetif memiliki kesamaan dengan prinsip model pembelajaran 

kooperatif yaitu pembelajaran yang dilakukan secara berkerjasama dengan teman satu 

kelompoknya. Sehingga kombinasi pembelajaran kooperatif dengan memanfaatkan 

pemainan tradisional akan menghasilkan model pebelajaran IPS yang menarik, aktif, 

serta menyenangkan. Akan tetapi pemilihan permainan tradisional harus melalui analisis 

serta kajian teori yang lebih mendalam sebelum diterapkan dalam pembelajaran. 

Penerapan permainan tradisional dalam pembelajaran IPS di SD selain sebagai sarana 

untuk menciptakan pembelajaran yang akif, menarik dan menyenangkan juga sebagai 

sarana bagi guru untuk memperkenalkan serta melestarikan budaya dan tradisi bangsa 

Indonesia khususnya budaya Jawa.  
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Abstrak 
Peran guru sangat diperlukan dalam menciptakan pembelajaran yang menarik di 

kelas maupun luar kelas memotivasi siswa, menggunakan metode  pembelajaran 

yang variatif. Dengan penggunaan metode pembelajaran yag tepat maka guru dapat 

memberi motivasi belajar pula kepada siswa. Metode pembelajaran yang ditawarkan 

penulis yaitu metode pembelajaran teams games tournament merupakan 

pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa dalam belajar kelompok. 

Metode TGT yang merupakan pembelajaran tipe kooperatif mampu memberikan 

motivasi belajar kepada siswa baik yang berkemampuan tinggi maupun yang 

rendah. Metode TGT memiliki lima komponen utama dalam pelaksanaannya, 

yaitu:penyajiankelas, kelompok, game, turnamen, dan penghargaan. Selain memiliki 

komponen utama metode TGT juga memiliki kelebihan dan kekurangan di 

dalamnya. 

Kata Kunci: pembelajaran IPS, motivasi, Metode TGT 

Dewasa ini peran pendidikan sangat dibutuhkan  untuk  menjadikan siswa 

khususnya di sekolah dasar  menjadi pribadi yang peduli antar sesama dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga dibutuhkan suatu ilmu pengetahuan yang mampu melatih dan 

memberikan pengetahuan tentang interaksi antar manusia. Undang-undang Sisdiknas 

No 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pelajaran IPS adalah pelajaran yang wajib 

dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar. Susanto (2014:40) mengemukakan 

“pengembangan mata pelajaran IPS diarahkan pada pengetahuan, pemahaman, dan 

kemampuan menganalisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki 

kehidupan masyarakat yang dinamis sebagai kehidupan global yang selalu mengalami 

perubahan setiap saat”.  

Penjelasan di atas mengisyaratkan Pelajaran IPS dipersiapkan untuk memberi 

bekal kepada para siswa agar memiliki keterampilan sosial agar mampu memulai dan 

memelihara hubungan sosial positif  teman sebaya, pengajar dan lingkungan masyarakat 

lainnya.  Cavel dalam Susanto (2014) menyebutkan bahwa “kompetensi sosial terdiri 

dari tiga konstruk, yaitu penyesuaian sosial, performansi sosial, dan keterampilan sosial. 

Keterampilan sosial akan membawa siswa memahami tentang kerjasama, utamanya 

dalam hal bekerja sama memecahkan masalah yang diberikan oleh guru”.Dalam  proses 

pelaksanaan pembelajaran IPS khususnya di SD, minat siswa untuk mengikuti pelajaran 

sangat rendah. Siswa merasa kurang tertarik, kurang bersemangat untuk mengikuti 

pelajaran, mengantuk, bosan, dan cenderung diam, mereka juga tidak berani bertanya 

kepada guru. Siswa menganggap pelajaran IPS adalah pelajaran yang tidak penting, 

karena hanya mendengarkan guru bercerita ditambah lagi adanya kecenderungan mata 

pelajaran IPS ditempatkan dijam-jam akhir pembelajaran, sehingga siswa cenderung  

meremehkan mata pelajaran IPS. Tanpa disadari pembelajaran IPS di SD memberikan 

pengetahuan dasar dan keterampilan sebagai media pelatihan bagi siswa untuk mejadi 

warga negara sedini mungkin. 
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Siswa akan menyukai pembelajaran IPS ataupun pembelajaran lainnya apabila 

guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru 

tidak seharusnya menggunakan metode ceramah tanpa memadukannya dengan metode 

atau model pembelajaran yang lain. Dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk 

memberikan kenyamanan kepada siswa di dalam pembelajaran. Tanggung jawab guru  

untuk mengelola yang terjadi di dalam kelas untuk membantu proses perkembangan 

siswa. Susanto (2013:92-93) dalam penjelasannya “guru berperan sebagai ujung tombak 

dalam pelaksanaan pendidikan, guru merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam 

proses pembelajaran”. 

Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam 

kelas untuk membantu proses perkembangan siswa, hal ini senada dengan yang 

diungkapkanVygotskydalam Majid(2014:130)bahwa “peranan guru dalam 

pembelajaran adalah, mengorientasikan pembelajaran terhadap kekuatan-kekuatan anak 

didik pada saat ia tertantang untuk membuat atau menjalin informasi-informasi baru 

dari bidang studi yang berbeda dan dapat menguatkan pemahamannya yang terdahulu”. 

Slameto (2010:97) mengungkapkan “dalam proses belajar-mengajar, guru mempunyai 

tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk 

mencapai tujuan. secara terperinci tugas atau peran guru berpusat pada: (1) mendidik 

dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang, (2) memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman 

belajar yang memadai, (3) membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, 

nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Jadi guru bertanggung jawab akan keseluruhan 

perkembangan kepribadian siswa”. Adams & Decey (dalam Usman, 2013:9-12) 

mengemukakan bahwa peranan guru dalam proses belajar-mengajar meliputi: guru 

sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur, dan konselor. 

Guru harus menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar dan  

menumbuhkan rasa senang di hati siswa dalam belajar, sehingga  dapat mendorong 

motivasi siswa. Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika keakraban guru dan 

siswa dapat terjalin. Hal ini akan membuat suasana belajar lebih santai, siswa akan lebih 

bisa percaya diri dalam mengungkapkan ide kreatifnya, dan tentunya akan lebih 

termotivasi  dalam belajar.Suasana keakraban tidaklah sulit untuk diciptakan dalam 

proses pembelajaran. Guru perlu menciptakan suasana menyenangkan pada saat belajar, 

guru juga perlu besikap adil terhadap siswa sesuai porsinya serta tidak lupa 

menggunakan metode pembeajaran yang tepat dalam mengajar. Dalam mengajar 

biasanya guru hanya mengejar target kurikulum atau hanya sekedar memenuhi tugas 

mengajar dan mengabaikan perasaan para siswa sehingga hal inilah yang membuat guru 

bahkan pelajaran yang disampaikan  menjadi tidak menarik dan juga membuat 

kreativitas siswa tidak berkembang. 

PEMBELAJARAN IPS DI SD 

Hakikat Pembelajaran IPS 

Pendidikan IPS mengembangkan konsep pemikiran  berdasarkan realita kondisi 

sosial yang berada di lingkungan sosial siswa, sehingga dapat melahirkan warga negara 

yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Pembelajaran IPS 

diharapkan dapat menyiapkan anggota masyarakat di masa yang akan datang agar 

bertindak secara efektif. Nilai-nilai yang wajib dikembangkan dalam pendidikan IPS, 

yaitu: nilai-nilai edukatif, praktis, teoretis, filsafat dan kebutuhan. Kurikulum 

Pendidikan Dasar tahun 1993, disebutkan bahwa IPS adalah mata pelajaran yang 

mempelajari kehidupan sosial, antropologi, sosiologi, dan tata negara. Penjelasan di 
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atas, menunjukkan bahwa IPS merupakan perpaduan antara ilmu sosial dan kehidupan 

manusia dimana tujuan utamanya adalah membantu mengembangkan kemampuan dan 

wawasan siswa yang menyeluruh (komprehensif) tentang berbagai aspek ilmu-ilmu 

sosial dan kemanusiaan (humaniora). 

Hakikat IPS merupakan sebuah pengembangan konsep tentang kemampuan dan 

wawasan siswa tentang berbagai keterampilan pada kehidupan sosial baik di 

masyarakat, negara, maupun dunia. Gunawan (2013:17) mengemukakan “bahwa 

hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya.Manusia sebagai makhluk 

social selalu hidup bersama dengan sesamanya”.Selanjutnya Rachmah (2014) 

mengemukakan “bahwa hakikat ilmu sosial berkisar antara hakikat nilai, hakikat realita 

sosial, dan hakikat kemajuan pengetahuan”.Dewasa ini peserta didik berada pada 

kehidupan masyarakat global yang akan mengalami perubahan disetiap saat. Sehingga 

mata pelajaran IPS sangat penting dirancang untuk mengembangkan siswa dalam hal 

pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan menganalisis kondisi sosial yang terjadi di 

masyarakat dalam memasuki kehidupan yang dinamis. 

Tujuan Pembelajaran IPS 

Tujuan pembelajaran IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa yang berupa 

sikap belajar siswa. IPS juga bertujuan untuk membentuk perkembangan wawasan 

siswa agar lebih luas, yang  berkenaan tentang prilakudan sikapsiswaterhadap sesama. 

“Beberapa tujuan pendidikan IPS yang menggambarkan bahwa pendidikan IPS 

merupakan bentuk pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang memungkinkan 

anak berpartisipasi dalam kelompoknya, baik itu keluarga, teman bermain, sekolah, 

masyarakat yang lebih luas, bangsa, dan negara” Susanto (2014:144). Pembelajaran IPS  

bertujuan untuk mengembangkan kemampuansosial siswa dalam membawa diri mereka 

kedalam kehidupan bermsyarakat,dengan pembelajaran IPS siswa akan memahami 

hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lain dapat terjalin dengan baik. 

Pembelajaran IPS akan membentuk siswa sedini mungkin untuk melihat realita 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Rachmah (2014:53) menyimpulkan di 

dalam bukunya tentang tujuan IPS “membantu perkembangan wawasan peikiran dan 

kepribadian peserta didik  agar memperoleh wawasan pemikiran yang lebih luas, dan 

ciri-ciri kepribadian yang dari setiap anggota golongan terpelajar Indonesia khususnya 

berkenaan dengan sikap dan tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia lain, 

serta sikap dan tingkah laku manusia-manusia lain terhadap manusia yang 

bersangkutan. 

Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan dikelas adalah guru yang 

selalu menonton dalam mengajar. Mereka hanya menyampaikan pengetahuan secara 

sepihak tanpa berusaha melibatkan mental psikologi anak.Dalam Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) guru hanya memposisikan anak secara pasif. Siswa hanya 

dipersiapkan menerima ilmu pengetahuan dari guru yang menggunakan metode 

ceramah (duduk,dengar,diam,catat, dan hafal), tanpa memadukan metode lain di 

dalamnya.Siswa adalah makhluk unik yang mempunyai kebutuhan khusus, sehingga 

pendidik harus memiliki pemahaman terhadap siswanya. Sebagai guru, sudah 

selayaknya berusaha meningkatkan penguasaan materi pembelajaran dengan beberapa 

pendekatan yang bisa memberikan hasil belajar yang optimal dan seorang guru  harus 

bisa memberikan motivasi dan menggunakan metode pengajaran yang sesuaisehingga 

suasana belajar di kelas tanpa tekanan dan menjadi menyenangkan untuk siswa. 
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Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi belajar siswa merupakan suatu daya penggerak untuk sebuah tujuan 

yang diinginkan. Motivasi menurut Fathurrohman & Sutikno (2011:19) “motivasi 

merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu”.Maslow (dalam Slameto, 2010:171) “percaya bahwa tingkah laku manusia 

dibangkitkan dan diarahkan oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu”. Selanjutnya menurut 

Koswara & Halimah (dalam Rachmah, 2014:175) bahwa “motivasi didefinisikan 

sebagai suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual 

dalam usaha mencapai suatu tujuan, yaitu tujuan pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan.  

Motivasi terdiri dari dua jenis, yaitu: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik 

dimanaFathurrohman&Sutiknio(2011:19) menyatakan “motivasi intrinsik, jenis 

motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa paksaan dorongan orang lain, 

tetapi atas dasar kemauan sendiri. Motivasi ekstrinsik, jenis motivasi ini timbul sebagai 

akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan 

dari orang lainsehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau 

belajar”. Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa motivasi belajar seseorang 

khususnya siswa dapat timbul atau muncul baik dari dalam diri siswa maupun dari luar 

diri siswa itu sendiri. 

Motivasi belajar siswa tumbuh dari adanya strategi yang dilakukan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Motivasi yang seharusnya dimiliki oleh seorang siswa yaitu 

berupa motivasi intrinsik, berupa perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi sebagai suatu 

proses yang  menghasilkan suatu intensitas arah, dan ketekunan individual dalam usaha 

mencapai suatu tujuan, yaitu tujuan pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan.Menurut Dimyanti & Mudjiono (2009: 85) motivasi belajar penting bagi 

siswa dan guru.Motivasi belajar bagi siswa  yaitu: (1) menyadarkan kedudukan pada 

awal belajar, proses, dan hasil akhir. (2) menginformasikan tentang kekuatan belajar, 

yang membandingkan dengan teman sebaya. (3) mengarahkan kegiatan belajar.(4) 

membesarkan semangat belajar. (5) menyadarkan adanya perjalanan belajar dan 

kemudian bekerja. Sedangkan motivasi belajar bagi guru, yaitu: (1) membangkitkan, 

meningkatkan, dan memelihara semangat siswa dalam belajar sampai berhasil. (2) 

mengetahui motivasi belajar siswa bermacam-ragam.(3) meningkatkan dan 

menyadarkan guru untuk memilih satu diantara bermacam-macamperan seperti sebagai 

penasehat,fasilitator,instruktur,teman diskusi, penyemangat atau pemberi hadiah.( 4) 

memberi peluang guru untuk unjuk kerja. 

Metode TGT dalam Pembelajaran  

Penempatan jam pembelajaran yang kurang tepat mempengaruhi suasana 

pembelajaran pula, sehingga guru dituntut untuk selalu sedapat mungkin menciptakan 

suasana  pembelajaran yang menyenangkan untuk para siswanya dalam kelas sehingga 

siswa akan semakin termotivasi juga dalam belajar.Fathurrohman & Sutikno (2011:55) 

menyebutkan bahwa  “metode mengajar adalah cara, pendekatan, atau proses untuk 

menyampaikan informasi”. Memilih metode pelajaran merupakan salah satu 

keterampilan guru yang harus dimiliki karena memegang peranan penting untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Seyogyanya seorang guru selalu berusaha untuk mengembangkan kemampuan 

mengajar yang dia miliki, dengan menggunakan metode yang tepat dalam mengajar  

diharapkan siswa akan semakin termotivasi dalam belajar. Menurut Ardani, dkk 
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(2015:3) siswa membutuhkan penguasaan materi secara mendalam agar siswa dapat 

menghadapi masalah dalam kehidupannya sehari-hari, oleh karena itu dibutuhkan model 

dan metode pembelajaran yang variatif dan tidak membosankan tapi sesuai dengan 

karakter perkembangan anak dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Berbagai 

metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran salah satunya yaitu metode 

TGT yang dapat membuat siswa lebih aktif dalam pembelajarannya, bukan saja siswa 

yang berkemampuan tinggi yang akan aktif tetapi siswa yang selama ini cenderung 

tidak aktif dalam pembelajaran dengan metode ini akan ikut aktif.  

Metode kooperatif TGT merupakan tipe pembelajaran yang memberikan 

kesempatan siswa bekerjasama dengan teman sebaya dalam bentuk diskusi kelompok 

untuk memecahkan suatu permasalahan, seluruh siswa dapat aktif dalam pembelajaran 

Rusman (2010). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastini dan 

Retnowati (2014:1) dari hasil penelitian itu dapat diketahui bahwa penggunaan metode 

TGT dapat meningkatkan keterampilan sosial dan hasil belajar. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa metode TGT akan lebih berhasil bila digabungkan dengan permainan. Proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode TGT memberikan motivasi belajar kepada 

siswa sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan 

mereka dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan.Perbedaan metode pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dengan metode pembelajaran yang lain adalah pada akhir 

pembelajaran pada metode ini disertai dengan turnamen (pertandingan) antar kelompok. 

Asmani (2016:139-140) menyebutkan bahwa Pembelajaran TGT memiliki lima 

komponen utama, antara lain sebagai berikut: (1) penyajian kelaspada awal 

pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas. Biasanya, hal ini 

dilakukan dengan pengajaran langsung, seperti ceramah atau diskusi yang dipimpin 

olehnya. Para siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang 

diberikan karena akan membantu mereka untuk bekerja lebih baik pada saat kerja 

kelompok ataupun permaianan. Hal ini disebabkan skor permainan menentukan skor 

kelompok. (2) kelompok atau tim biasanya terdiri atas empat hingga lima orang. Fungsi 

kelompok adalah untuk lebih mendalamimateri bersama beberapa teman. Secara 

khusus, guru perlu mempersiapkananggota kelompokagar dapat bekerja dengan baik 

dan optimal pada saat permainan, (3) game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk menguji pengetahuan yng didapat siswa dari penyajian kelas dan 

belajar kelompok. Kebanyakan game berisi pertanyaan-pertanyaansederhana yang 

bernomor. Dalam permainan ini siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab 

pertanyaan yang sesuai dengan nomor tersebut. Apabila siswa mampu menjawab 

pertanyaan dengan benar maka ia akan mendapatkan skor, (4) turnamen, untuk memulai 

turnamen, masing-masing peserta atau siswa mengambil nomor undian. Setiap siswa 

ada yang diberi tugas membaca soal, menjawab pertanyaaan, serta membaca kunci 

jawaban. Selanjutnya tugas siswa ditukar agar peserta lain yang pernah merasakan tugas 

sebagai pembaca soal, penjawab pertanyaan, ataupun pembaca kunci jawaban. Hal 

tersebut terus dilakukan sebanyak jumlah soal yang  disediakan guru, (5) Penghargaan 

kelompok atau rekognisi tim adalah dimana guru mengumumkan kelompok yang 

menjadi pemenang. Selain itu, masing-masing kelompok jugaakan medapatkan 

sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor kelompok memenuhi kriteria yang 

ditentukan. 

Kelima komponen di atas memberikan pemahaman kepada guru, bahwa 

pentingnya kerja sama dalam kelompok pada proses pembelajaran karena akan 

memberikan kemudahan kepada siswa untuk memehami pembelajaran yang telah 
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disampaikan oleh guru. Para siswa akan lebih berkonsentrasi dalam mendengarkan 

penjelasan dari guru sebab siswa sadar akan pentingnya hal tersebut, untuk membantu 

mereka dalam kegiatan selanjutnya nanti. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya 

bahwa komponen-komponen di dalam metode TGT  sama dengan komponen yang ada 

di dalam pembelajaran STAD hanya saja dalam TGT mempunyai tahap penghargaan 

dimana tahap penghargaan ini berfungsi untuk lebih memberikan semangat kepada 

siswa dalam melaksanakan pembelajaran yang diterima dari guru.  

Prosedur Pelaksanaan Turnamen 

Pelaksanaan games dalam bentuk turnamen dalam pembelajaran dengan 

menggunakan metode TGT, dibutuhkan sebuah prosedur pelaksanaan yang akan 

membantu guru dalam proses belajar mengajar, sehingga guru dan siswa lebih terarah 

dalam melaksanakan turnamen. Seperti metode atau model pembelajaran kooperatif 

yang lain, TGT juga memiliki beberapa prosedur pelaksanaannya. Adapun Pelaksanaan 

games dalam bentuk turnamen menurut Slavin (2015:172-174) dilakukan dengan 

prosedur sebagai berikut: a)Guru menentukan nomor urut siswa dan menempatkan 

siswa pada meja turnamen. (3 orang, kemampuan setara). Setiap meja terdapat 1 lembar 

permainan, 1 lembar jawaban, 1 kotak kartu nomor, 1 lembar skor permainan. b) Siswa 

mencabut kartu untuk menentukan pembaca I (nomor tertinggi) dan yang lain menjadi 

penantang I dan II.Pembaca I mengocok kartu dan mengambil kartu yang teratas, 

Pembaca I membaca soal sesuai nomor pada kartu dan mencoba menjawabnya. Jika 

jawaban salah, tidak ada sanksi dan kartu dikembalikan, jika benar kartu disimpan 

sebagai bukti skor, jika penantang I dan II memiliki jawaban berbeda, mereka dapat 

mengajukan jawaban secara bergantian, jika jawaban penantang salah, dia dikenakan 

denda mengembalikan kartu jawaban yang benar (jika ada). c) Selanjutnya siswa 

berganti posisi (sesuai urutan) dengan prosedur yang sama. d) Setelah selesai, siswa 

menghitung kartu dan skor mereka dan diakumulasi dengan semua tim. 

Pelaksanaan pembelajaran  metode TGT berguna agar guru dan siswa lebih 

terarah dalam melaksanakan sebuah turnamen. Prosedur tersebut terlebih dahulu akan 

dibacakan oleh guru agar siswa ketika pelaksanaan turnamen akan lebih terarah atau 

tidak kebingungan apa yang harus dilakukan pada prosesmpembelajaran berlangsung. 

Membelajarkan siswa dengan menggunakan metode TGT yang merupakan bagian dari 

kooperatif akan membantu siswa melatih rasa saling peduli antar sesama. Dengan TGT 

siswa akan paham dengan arti dari kerja sama antar sesama karena tanpa kerja sama 

anggota tim mereka tidak akan memenangkan atau mendapatkan sebuah penghargaan.  

Menurut Desiani,dkk (2015:1) penerapan metode pembelajaran TGT diharapkan 

dapat meningkatkan kegembiraan siswa, adanya interaksi saling menghargai, saling 

berbagi, bekerjasama dan membuat pembelajaran menjadi nyaman karena adanya saling 

menghargai sehingga interaksi social diantara siswa meningkat. Kondisi ini diharapkan 

dapat menumbuhkan motivasi belajar yangbaik bagi para siswa dalam pembelajaran 

IPS. 

Kelebihan dan Kekurangan Teams Games Tournament (TGT) 

Seperti pada metode pembelajaran kooperatif yang lain, metode TGT juga 

memiliki kelebihan dan kekurangan pada pelaksanaannya dalam proses pembelajaran. 

Kelebihan dan kekurangan dalam metode TGT dapat dilihat sebagai berikut.1) 

Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah sebagai berikut: a) metode  

TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas (berkemampuan akademis tinggi) 
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lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademik 

lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya. 

b) dengan metode  pembelajaran ini, akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling 

menghargai sesama anggota kelompoknya. c) dalam metode pembelajaran ini, membuat 

peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Karena dalam pembelajaran 

ini, guru menjanjikan sebuah penghargaan pada peserta didik atau kelompok terbaik. d) 

dalam pembelajaran peserta didik menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran 

karena ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam metode ini. e) motivasi belajar 

terhadap siswa akan lebih tinggi. f) hasil belajar siswa akan lebih baik. g) meningkatkan 

kebaikan budi, kepekaan dan toleransi terhadap teman sebanyanya yang akan 

berdampak pada lingkungan sosialnya. 

2) Kelemahan dalam metode pembelajaran kooperatif tipe TGT yakni: 

a. Dalam metode  pembelajaran ini, harus menggunakan waktu yang sangat lama. 

b. Dalam metode  pembelajaran ini, guru dituntut untuk pandai memilih materi 

pelajaran yang cocok untuk metode ini. 

c. Guru harus mempersiapkan metode  ini dengan baik sebelum diterapkan. 

Misalnya membuat soal untuk setiap meja turnamen atau lomba, dan guru harus 

tahu urutan akademis peserta didik dari yang tertinggi hingga terendah.  

d. Sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi 

akademis.  

e. Masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan 

penjelasan kepada siswa lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

TGT merupakan salah satu metode  pembelajaran kooperatif (Cooperative Lerning) 

yang menarik karena dapat membuat siswa berminat atau tertarik untuk belajar, 

mempermudah dalam menanamkan konsep-konsep dalam ingatan siswa. Selain itu 

siswa juga diarahkan untuk aktif  bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan 

gagasan, serta yang paling penting siswa akan mempunyai sikap toleransi yang tinggi 

dimana siswa yang berkemampuan tinggi akan membantu temannya yang kurang 

mampu dalam memahami pelajaran. Pembelajaran dengan metode TGT tersebut 

membantu guru untuk lebih memanfaatkan waktu pembelajaran agar lebih efisien 

karena mengingat kelemahan dari metode ini salah satunya yaitu masalah penggunaan 

waktu yang cukup banyak. 

Pembelajaran kooperatif metode TGT akan sangat membantu guru dalam 

membelajarkan pembelajaran IPS di kelas. Mengingat pembelajaran kooperatif menurut 

Stahl dalam Solihatin (2011:5) mengatakan bahwa “ modelpembelajaran cooperative 

learning menempatkan siswa sebagai bagian dari suatu sistem kerja sama dalam 

mencapai suatu hasil yang optimal dalam belajar”.Jadi pembelajaran kooperatif 

membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya dalam belajar antar 

sesame teman kelompoknya. Pelaksanaan pembelajaran IPS dengan menggunakan salah 

satu metode pembelajaran kooperatif di dalamnya akan lebih memberikan dampak yang 

positif terhadap keberhasilan belajar siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran IPS 

dengan menggunakan metode TGT penulis yakin akan mendorong siswa dalam 

memecahkan berbagai permasalahan atau soal-soal yang diberikan oleh guru berasama 

teman kelompoknya.  

Pelaksanaan pembelajaran IPS dengan menggunakan metode TGT 

pengaplikasiannya memandang keberhasilan belajar siswa dilihat bukan hanya 

diperoleh dari guru semata tetapi yang terlibat dalam pembelajaran tersebut juga dapat 
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menjadi faktor pendukungnya,yaitu antar teman sebaya siswa. Pada dasarnya mata 

pelajaran IPS, pada kebanyakan siswa, dipandang sebagai mata pelajaran yang 

membosankan karena sebagian besar materinya bersifat hafalan. Selain itu, juga karena 

banyaknya konsep yang harus dihafal tanpa tahu kegunaannya, serta kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan di kelas cenderung monoton, pembelajaran cenderung 

berlangsung searah saja dimana guru sebagai pusat informasi dan siswa pasif 

mendengarkan penjelasan guru, dan kurang bervariasinya metode yang digunakan guru, 

sehingga membuat siswa cepat bosan. Hai ini disebabkan oleh motivasi siswa yang 

kurang dan berakibat pada rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa. 

Penggunaan metode TGT dalam pembelajaran IPS membuat siswa menjadi aktif, 

kreatif, bisa bekerjasama dan nilai-nilai pendidikan karakter lain dapat ditanamkan 

lewat pembelajaran yang terjadi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Penanaman 

nilai-nilai karakterkepada siswa melalui metode TGT akan terlihat ketika siswa dibagi 

ke dalam kelompok dimana pada kegiatan ini guru melaksanakan  tahapan dari model 

pembelajaran kooperatif tipeTGT. Pembelajaran dimulai Penyajian kelas. Guru 

menjelaskan materi pelajaran serta bertanya jawab dengan siswa dengan menampilkan 

berbagai gambar menggunakan LCD proyektor.Kedua Pelaksanaan kerja kelompok 

(teams) yaitu guru membagi siswa menjadi lima kelompok (teams) secara heterogen 

untuk bekerja dalam kelompok mengerjakan LKS. Sebelumnya guru membagikan LKS 

dan menjelaskan cara pengisiannya. Setelah masing-masing kelompok selesai 

mengerjakan LKS setiap perwakilan kelompok maju membacakan hasilnya kemudian 

dibahas dan disimpulkan bersama guru. Ketiga Pelaksanaan Permainan (games) yaitu 

siswa memasuki meja tournament sesuai pembagian guru. Setelah masing-masing siswa 

masuk dalam meja turnamen guru menjelaskan aturan permainan games). Siswa mulai 

melaksankan permainan (games) dengan cara siswa yang pertama meja turnamen 1 

maju untuk mengocok kartu nomor kemudian mencocokkan dengan lembar soal TGT 

untuk menjawab soal sesuai nomor soal yang didapat. 

Kegiatan pembelajaran IPS dengan menggunakan Metode TGT ini diharapkan 

membentuk pribadi siswa yang diharapkan. Dengan guru menggunakan metode-metode 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, siswa tidak akan lagi 

kesulitan atau lebih antusias dalam menerima pembelajaran utamanya materi IPS yang 

sering dianggap membosankan oleh sebagian siswa di sekolah utamanya sekolah dasar. 

Penggunaan metode pembelajaran yang tepat memberikan dampak yang positif 

terhadap keberhasilan guru dalam mengajar sehingga dapat memotivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran yang berlangsung.Metode TGT memberikan ruang atau 

kebebasan kepada siswa untuk mengeluarkan ide atau pendapatnya dalam proses belajar 

kelompok, dengan bekerja kelompok maka para siswa akan menyadari bahwa 

pentingnya bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan. 

PENUTUP 

Penjabaran di atas menyimpulkan bahwa pendidikan IPS mengalami perubahan 

dalam kurikulum disesuaikan dengan perkembangan zaman dan disesuaikan kebutuhan 

siswa. IPS berguna  untuk mengembangkan konsep pemikiran yang berdasarkan realita 

kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa, sehingga dengan memberikan pendidikan 

IPS diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab 

terhadap bangsa dan negaranya. Peranan guru dalam pembelajaran IPS sangat 

diperlukan guna memberikan motivasi, mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas 

belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
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Penyebab tidak menariknya pelajaran IPS di sekolah karena guru kurang 

memotivasi siswa, kurang menggunakan metode pembelajaran, padahal akan 

memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. Upaya untuk menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan pada pelajaran IPS yakni dengan menggunakan 

metode pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan sangat 

dibutuhkan oleh siswa, agar mereka dapat mengolah pengetahuan mereka dengan lebih 

baik. Pembelajaran IPS memiliki tujuan agar siswa memiliki rasa peduli terhadap 

sesamanya. Dalam pelaksanaannya di sekolah peranan guru  sangat dibutuhkan, guru 

harus mampu motivasi saat belajar di kelas agar siswa tidak bosan, rasa percaya diri 

sangat dibutuhkan oleh siswa dalam belajar. Siswa haruslah selalu diberikan  motivasi 

agar selalu mempunyai kemauan untuk belajar  salah satunya guru melakukan proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode TGT. 

Penggunaan metode TGT dalam pelaksanaannya dapat membangun kerja sama 

antar siswa dalam kelompok. Sehingga siswa dapat memahami makna bekerja sama 

antara sesama, seperti apa yang menjadi tujuan pendidikan IPS. Dengan adanya metode 

TGT yang termuat di dalam pembelajaran IPS maka diharapkan siswa saling bekerja 

sama dan membantu teman sebayanya yang mempunyai kemampuan di bawahnya, 

sehingga pembelajaran dengan menggunakan metode TGT akan memberikan dampak 

positif dalam pembelajaran. 
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Abstrak 

Implementasi pembelajaran merupakan suatu penerapan pembelajaran tentang 

proses aktivitas baru dalam mencapai perubahan. Proses perubahan ini sebagai 

bagian kegiatan guru dan siswa yang akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran salah satu cara di dalam pengajaran 

dimana guru diharapkan mampu memilih model yang sesuai sehingga dapat 

menunjang keberhasilan belajar siswa. Pembelajaran kooperatif Think Pair Share 

(TPS) adalah model pembelajaran yang akan menciptakan kondisi lingkungan di 

dalam kelas melalui belajar secara kelompok. Think Pair Share (TPS)  ini 

mempunyai 3 tahap, yaitu: (1) think (berfikir), (2) pair (berpasangan), (3) share 

(berbagi). Pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) memberi siswa waktu 

lebih banyak untuk berfikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain dalam 

kerja kelompok siswa sekolah dasar serta menyumbangkan pengetahuannya kepada 

anggota lain dalam kelompoknya.  

Kata Kunci: Implementasi pembelajaran, Think Pair Share (TPS), Kerja kelompok, 

Siswa sekolah dasar 

Pembelajaran mengupayakan untuk membelajarkan siswa yang dilakukan oleh 

guru untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang harus dikuasai siswa sehingga terjadi 

perubahan perilaku yang lebih baik.  Pembelajaran adalah proses untuk membantu 

siswa agar dapat belajar dengan baik yang disesuaikan dengan karakteristik siswanya. 

Pengajaran di sekolah semakin berkembang dari yang tradisional sampai dengan sistem 

yang modern. Kegiatan mengajar tidak hanya sekedar menyampaikan pesan 

pembelajaran kepada siswa, tetapi merupakan aktivitas yang menuntut guru untuk dapat 

menggunakan keterampilan dasar mengajar yang memungkinkan siswa dapat belajar 

secara efektif dan efisien. Implementasi pembelajaran merupakan suatu penerapan di 

dalam pengajaran dimana guru perlu menerapkan secara bervariasi pada saat proses 

belajar mengajar sehingga tercipta suasana yang kondusif dan strategi belajar yang 

menarik minat siswa. Guru berperan sebagai motor penggerak terjadinya aktivitas 

belajar dengan cara memotivasi siswa (motivator), memfasilitasi belajar (fasilitator), 

mengorganisasi kelas (organisator), mengembangkan bahan pembelajaran (developer, 

desainer) menilai hasil pembelajaran (evaluator), memonitor aktivitas siswa (monitor), 

dan sebagainya (Ibrahim, 2015:129). 

Mengajar merupakan suatu aktivitas mengorganisasikan atau mengatur 

lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan siswa, sehingga terjadi 

belajar mengajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, ide dan apresiasi 

yang menjurus pada perubahan tingkah laku serta pertumbuhan siswa (Trianto, 

2014:19). Keberhasilan proses belajar mengajar dibutuhkan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran. Guru diharapkan memiliki kompetensi mengajar, memotivasi 

siswa, membuat model instruksional, mengelola kelas, berkomunikasi, merencanakan 

pembelajaran, dan mengevaluasi. Semua kompetensi tersebut mendukung keberhasilan 

guru dalam mengajar. Setiap guru harus memiliki kompetensi adaptif terhadap setiap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan di bidang pendidikan, baik yang 

mailto:erikapuspitasari2626@gmail.com
http://belajarpsikologi.com/kurikulum-pendidikan-jangan-sering-berubah/
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menyangkut perbaikan kualitas pembelajaran maupun segala hal yang berkaitan dengan 

peningkatan hasil belajar siswanya. Selain dengan penggunaan model pembelajaran 

untuk mengoptimalkan hasil belajar, motivasi siswa dalam pembelajaran juga sangat 

mendukung. Mengajarkan suatu bahan pelajaran dengan baik, memerlukan 

pengorganisasian yang matang dan semua komponen dalam situasi mengajar. 

Komponen itu antara lain: pemilihan metode, materi, tujuan, media, evaluasi dan model 

pembelajaran. Salah satu peranan yang memegang penting dalam kegiatan belajar 

mengajar adalah komponen model pembelajaran, karena pemilihan strategi mengajar 

yang tepat dalam penggunaan model pembelajaran sangat menentukan hasil belajar 

siswa.  

Guru diharapkan mampu memilih model pembelajaran yang tepat bagi siswa. 

Pemilihan model pembelajaran perlu memperhatikan keadaan, bahan pelajaran dan 

sumber-sumber belajar yang ada sehingga penggunaan model pembelajaran dapat 

diterapkan secara efektif, efisien, dan menunjang keberhasilan belajar siswa. Think pair 

share (TPS) merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang memberikan waktu 

kepada siswa untuk berpikir, berdiskusi, dan saling membantu satu sama lain. Model ini 

memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. 

Keunggulan dari pembelajaran ini adalah mengoptimalkan partisipasi siswa dalam kerja 

kelompok. Implementasi pembelajaran menggunakan model Think pair share (TPS) 

tersebut akan dapat menumbuhkan kerja kelompok karena dalam teknik pengajarannya 

melibatkan siswa bekerja secara kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

PEMBAHASAN 

 Proses pembelajaran dalam belajar merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh 

seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa. Pendidik hendaknya berperan 

dalam memfasilitasi siswa dalam proses belajar mengajar sehingga kemajuan belajar 

dapat dicapai dalam proses pembelajaran. Pembelajaran lebih dipengaruhi oleh 

perkembangan hasil-hasil teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan belajar, 

dalam pengajaran guru memberikan informasi dari berbagai sumber dan fasilitas untuk 

dipelajari siswa. 

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Dasar  

 Proses belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik disengaja maupun tidak 

disengaja yang berlangsung sepanjang waktu sehingga terjadi perubahan baik berupa 

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pada diri pembelajar. Ibrahim (2015:124) 

menyatakan belajar adalah aktivitas yang disengaja dan dilakukan oleh individu agar 

terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar siswa yang tadinya tidak mampu  

melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu, atau siswa yang tadinya tidak 

terampil menjadi terampil). Sumantri (2015:2) menjelaskan bahwa belajar merupakan 

suatu perubahan perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan dari pengalaman masa 

lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Menurut Dimyati 

(2015:17) belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Proses belajar 

terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Paparan diatas 

dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas dalam memahami sesuatu 

yang ada di lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku. 

Pembelajaran adalah aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak 

sepenuhnya dapat dijelaskan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara 

pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah 

usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-prestasi-belajar/
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siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan 

(Ibnu, 2014:19). Menurut Ibrahim (2015:132) pembelajaran merupakan akumulasi dari 

konsep mengajar (teaching) dan konsep belajar (learning). Konsep tersebut dapat 

dipandang sebagai suatu sistem sehingga dalam sistem belajar ini terdapat komponen-

komponen siswa, tujuan, materi untuk mencapai tujuan, fasilitas dan prosedur serta alat 

atau media yang harus dipersiapkan. Paparan di atas dapat diketahui bahwa 

pembelajaran merupakan interaksi berkelanjutan yang terkombinasi meliputi unsur-

unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk tercapainya keberhasilan pendidikan. 

Prinsip-prinsip pembelajaran merupakan bagian yang perlu diketahui oleh seorang 

pengajar. Dengan memahami prinsip ini dapat membantu guru dalam memilih tindakan 

yang tepat dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran akan berjalan lebih 

efektif serta dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Prinsip-prinsip 

pembelajaran yang perlu diketahui adalah (1) perhatian dan motivasi, dalam proses 

pembelajaran perhatian memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah awal 

dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Perhatian dapat membuat siswa untuk 

mengarahkan diri pada tugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang akan 

diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. 

Sedangkan motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas 

seseorang.  

Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat, siswa yang memiliki minat 

lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung lebih memiliki perhatian yang lebih 

terhadap mata pelajaran tersebut yang akan menimbulkan motivasi lebih tinggi dalam 

belajar. Motivasi merupakan salah satu tujuan dan alat dalam mengajar. Sebagai tujuan, 

motivasi merupakan salah satu tujuan dalam mengajar. Sebagai alat, motivasi 

merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan belajar siswa dalam 

pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan. (2) prinsip keaktifan, belajar adalah proses 

aktif seseorang dalam melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku, 

terjadi kegiatan merespon dalam setiap proses belajar mengajar, siswa menampakkan 

keaktifan dengan siswa mampu untuk mencari, menemukan, dan menggunakan 

pengetahuan yang telah diperolehnya. (3) prinsip keterlibatan langsung, prinsip ini 

berhubungan dengan prinsip aktivitas, bahwa setiap individu harus terlibat secara 

langsung untuk mengalaminya di setiap kegiatan belajar. Keterlibatan siswa dalam 

belajar dilakukan secara aktif, baik individual maupun kelompok dengan cara 

memecahkan masalah. (4) prinsip pengulangan, prinsip ini untuk melatih daya-daya 

yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, 

mengkhayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Pengulangan untuk membentuk 

respons yang benar dan membentuk kebiasaan-kebiasaan. Dalam belajar masih tetap 

diperlukan latihan atau pengulangan. (5) prinsip tantangan, dalam situasi belajar siswa 

menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan, maka 

timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu dengan mempelajari bahan belajar 

tersebut. Bahan belajar yang dikemas dalam suatu kondisi yang menantang akan timbul 

motif yang kuat untuk mengatasi hambatan yang mengandung masalah yang perlu 

dipecahkan dan siswa akan tertantang untuk mempelajarinya.  

Pembelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk turut menemukan 

konsep-konsep, prinsip-prinsip dan generalisasi akan menyebabkan siswa berusaha 

mencari dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan generalisasi tersebut. (6) 

prinsip balikan dan penguatan, siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui 
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dan mendapatkan hasil yang baik. Apalagi hasil yang baik, merupakan balikan yang 

menyenangkan dan berpengaruh baik. Balikan segera diperoleh siswa setelah belajar 

melalui pengamatan melalui metode-metode pembelajaran yang menantang, seperti 

tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan dan yang sejenisnya akan 

membuat siswa terdorong untuk belajar lebih rajin dan bersemangat. (7) Prinsip 

perbedaan individual, dalam belajar proses belajar yang terjadi pada setiap individu 

berbeda satu dengan yang lain baik secara fisik maupun psikis. Proses pembelajaran 

mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan 

dan kelemahan dirinya, selanjutnya mendapat perlakuan dan pelayanan sesuai dengan 

kemampuan serta kebutuhan siswa itu sendiri (Dimyati, 2015:42).  

Karakteristik Siswa Sekolah Dasar  

Pendidikan di sekolah dasar merupakan lembaga yang dikelola dan diatur oleh 

pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan yang diselenggarakan secara formal 

yang berlangsung selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk anak atau siswa-

siswi di seluruh indonesia tentunya dengan maksud dan tujuan yang tidak lain agar anak 

indonesia menjadi seorang individu yang telah diamanatkan atau yang sudah dicita-

citakan. Masa usia sekolah dasar adalah masa kanak-kanak akhir dari usia enam tahun 

hingga kira-kira usia sebelas tahun atau dua belas tahun. Karakteristik siswa adalah 

keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada diri siswa sehingga 

menentukan pola aktivitasnya yang menampilkan perbedaan-perbedaan individual 

dalam banyak segi dan bidang, di antaranya: perbedaan dalam intelegensi, kemampuan 

dalam kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian serta fisik siswa.  

Ada beberapa karakteristik siswa sekolah dasar yang perlu diperhatikan oleh guru 

untuk mengetahui keadaan siswanya khususnya di tingkat sekolah dasar dimana seorang 

guru diharapkan mampu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan keadaan 

siswa. Guru dapat mengemas perencanaan dan pengalaman belajar yang akan diberikan 

kepada siswa dengan baik, misalnya menyampaikan hal-hal yang ada di lingkungan 

sekitar siswa sehingga materi pelajaran yang dipelajari tidak abstrak dan lebih bermakna 

bagi siswa. Siswa dapat diberi banyak kesempatan untuk lebih aktif dan mendapatkan 

pengalaman langsung baik secara individual maupun dalam kelompok. Memahami 

karakteristik siswa pada sekolah dasar sangat penting karena pendidikan pada masa 

sekolah dasar merupakan jenjang yang memiliki peranan penting dalam upaya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimana kemampuan dan keterampilan 

dasar dikembangkan, baik sebagai bekal untuk pendidikan lanjutan atau terjun 

kemasyarakat untuk bersosialisasi.  

Bentuk-bentuk karakteristik siswa sekolah dasar menurut Sumantri (2015:154) 

antara lain: (1) senang bermain, siswa sekolah dasar terutama di kelas rendah pada 

umumnya senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru di sekolah dasar untuk 

melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan terutama untuk kelas 

rendah. Guru sekolah dasar sebaiknya merancang model pembelajaran yang 

memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya 

mengembangkan model pembelajaran yang serius tetapi santai. Penyusunan jadwal 

pelajaran hendaknya diselingi antara mata pelajaran serius seperti IPA, Matematika, 

dengan pelajaran yang mengandung unsur permainan seperti pendidikan jasmani, atau 

Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) yang dapat dilakukan secara terpadu. (2) senang 

bergerak, orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan siswa sekolah dasar dapat 

duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Guru hendaknya merancang model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa berpindah atau bergerak. Menyuruh siswa 

http://evie4210.blogspot.co.id/2010/05/faktor-yang-dapat-menurunkan-moral-di.html
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duduk rapi untuk jangka waktu yang lama, dirasakan siswa sebagai siksaan. (3) 

senangnya bekerja dalam kelompok, melalui pergaulannya dengan kelompok sebaya, 

siswa dapat belajar aspek-aspek penting dalam proses sosialisasi, seperti: belajar 

memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan,belajar tidak tergantung pada 

orang dewasa di sekelilingnya, mempelajari perilaku yang dapat diterima oleh 

lingkungannya, belajar menerima tanggung jawab, belajar bersaing dengan teman-

temannya secara sehat (sportif), belajar bagaimana bekerja dalam kelompok, belajar 

keadilan dan demokrasi melalui kelompok. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa 

guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bekerja 

atau belajar dalam kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok 

kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas 

secara kelompok. (4) senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung, ditijau 

dari teori perkembangan kognitif, siswa sekolah dasar memasuki tahap operasional 

konkret. Siswa di sekolah belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-

konsep lama. Pada masa ini siswa belajar untuk membentuk konsep-konsep tentang 

angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, jenis kelamin, moral, dan sebagainya. 

Pembelajaran di sekolah dasar bagi siswa penjelasan guru tentang materi pelajaran akan 

lebih dipahami, apabila siswa dilibatkan secara langsung dalam mempraktikkan atau 

melakukan sendiri  apa yang diajarkan gurunya. Guru hendaknya merancang model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

Sebagai contoh siswa akan lebih memahami tentang konsep IPA apabila langsung 

dengan praktinya. 

Guru diharapkan mampu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

keadaan siswanya karena pemahaman terhadap karakteristik siswa dapat dijadikan titik 

awal untuk menentukan tujuan pembelajaran di sekolah dasar dan menentukan waktu 

yang tepat dalam memberikan pendidikan sesuai kebutuhan perkembangan siswa itu 

sendiri. Menurut Sumantri (2015:160) siswa usia sekolah dasar berada pada tahap 

operasional konkret, pada tahap ini siswa mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai 

berikut: (1) mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke 

aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak, (2) Mulai 

berpikir secara operasional, (3) mempergunakan cara berpikir operasional untuk 

mengklasifikasikan benda-benda, (4) membentuk dan mempergunakan keterhubungan 

aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat, 

dan (5) memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. 

Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar 

siswa sekolah dasar memiliki tiga ciri belajar, antara lain: (1) konkret, proses belajar 

beranjak dari hal-hal yang konkret, yaitu yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, 

dan diotak-atik, dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber 

belajar. Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih 

bermakna dan bernilai, karena siswa dihadapkan pada peristiwa dan keadaan yang 

sebenarnya serta keadaan yang dialami sehingga lebih nyata, faktual, bermakna, dan 

kebenarannya lebih dapat dipertanggungkawabkan. (2) integratif, pada tahap usia 

sekolah dasar siswa memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Siswa 

belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu, hal ini melukiskan 

cara berpikir siswa yang deduktif yaitu dari hal umum ke bagian demi bagian. (3) 

hierarki, pada tahap usia sekolah dasar cara siswa belajar berkembang secara bertahap 

mulai dari hal-hal sederhana ke yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antarmateri, dan cakupan 
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keluasan serta kedalaman materi (Sumantri 2015:161). Pelaksanaan pembelajaran yang 

diberikan guru kepada siswa hendaknya diajarkan sejumlah materi atau mata pelajaran 

yang harus dikuasainya. Proses dan hasil pembelajaran akan berhasil optimal apabila 

guru sekolah dasar memahami karakteristik tumbuh kembang siswa usia sekolah dasar 

secara komprehensif, pemahaman terhadap tersebut merupakan faktor utama dalam 

menerapkan strategi pembelajaran di tingkat sekolah dasar. 

Model Think Pair Share (TPS) 
Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dikembangkan oleh Frank Lyman 

dari Universitas Maryland pada tahun 1985. Model pembelajaran kooperatif think pair 

share (TPS) dilandasi oleh teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme 

menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi 

kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila 

aturan-aturan itu tidak lagi sesuai (Asmani, 2016:19). Menurut Trianto (2007:61) 

mengungkapkan bahwa model pembelajaran Think Pair Share (TPS) merupakan suatu 

cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Salah satu model 

pembelajaran kooperatif sederhana yang memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja 

sendiri serta bekerja kelompok dan memberi kesempatan kepada kelompok untuk 

membagi hasil dan informasi kepada kelompok lain. Soetjipto (2011:67) menyatakan 

bahwa Think Pair Share (TPS) adalah strategi pembelajaran kooperatif yang dapat 

mempromosikan dan mendukung pemikiran tingkat tinggi, dimana guru meminta para 

siswa untuk berpikir tentang topik yang spesifik, pasangan dengan siswa lain untuk 

mendiskusikan pemikiran mereka sendiri, dan kemudian bernagi ide dengan kelompok. 

Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Think Pair Share (TPS) merupakan 

pembelajaran dimana siswa memikirkan jawaban secara mandiri, lalu berpasangan 

dengan pasangannya untuk mencapai sebuah kesepakatan terhadap jawaban dan berbagi 

jawaban yang telah siswa sepakati sehingga siswa mampu bekerja sama. 

Think Pair Share (TPS) timbul dari penelitian tentang cooperatif learning yang 

menerapkan langkah-langkah sebagai berikut (1) berpikir (thinking), guru mengajukan 

sebuah pertanyaan yang terkait dengan pelajaran, dan meminta siswa untuk memikirkan 

sendiri tentang jawaban tersebut. (2) berpasangan (pairing), guru meminta siswa untuk 

berpasang-pasangan dan mendiskusikan yang sudah mereka pikirkan. Interaksi ini bisa 

berupa saling berbagi jawaban atau berbagi ide. (3) berbagi (sharing), langkah terakhir 

ini guru meminta pasangan-pasangan siswa untuk berbagi jawaban yang sudah 

dibicarakan bersama pasangnnya masing-masing dengan seluruh kelas (Trianto, 

2007:61). Siswa berkesempatan melaporkan hasil kerja kelompok dan diskusi mereka. 

Menurut Ibrahim (2015:124) diskusi merupakan proses tukar pendapat di antara para 

partisipan. Diskusi menjadikan siswa belajar lebih aktif untuk menemukan rumusan 

sendiri. Banyak keuntungan yang yang dapat diraih oleh siswa dari aktivitas belajar 

melalui diskusi kelompok. Di samping diperoleh rumusan-rumusan hasil diskusi, juga 

dapat menumbuhkembangkan sikap demokratis, kritis, berpikir kreatif, kemampuan 

mengemukakan pendapat secara sistematis, mengembangkan rasa tanggung jawab, 

menumbuhkan keberanian mengemukakan pendapat, dan meningkatkan motivasi 

belajar. 

Peningkatan penguasaan isi akademis siswa terhadap materi pelajaran dilalui 

dengan tiga proses tahapan yaitu melalui proses thinking (berpikir) siswa diajak untuk 

merespon, berpikir dan mencari jawaban atas pertanyaan guru, melalui proses pairing 

(berpasangan) siswa diajak untuk bekerja sama dan saling membantu dalam kelompok 

kecil untuk bersama-sama menemukan jawaban yang paling tepat atas pertanyaan guru. 
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Terakhir melalui tahap sharing (berbagi) siswa diajak untuk mampu membagi hasil 

diskusi kepada teman dalam satu kelas. Melalui model Think Pair Share (TPS) ini 

penguasaan isi akademis siswa terhadap materi pelajaran dapat meningkat dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) mudah dipraktekkan oleh guru. 

Model ini dapat meningkatkan aktivitas siswa untuk lebih aktif di dalam pembelajaran. 

dalam kerja kelompok ini, siswa bisa membangun sendiri pengetahuannya melalui 

bantuan kelompoknya dan didiskusikan dengan semua kelompok di kelas. Hal tersebut 

bisa membuat informasi yang mereka dapatkan akan lebih bermakna dan tidak mudah 

hilang serta menimbulkan suasana belajar yang nyaman karena adanya proses interaksi 

yang langsung antara siswa dan siswa serta siswa dan guru. Interaksi yang baik ini akan 

meningkatkan keterampilan siswa dalam kerja kelompok  

Implementasi Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Dalam Kerja Kelompok  

Implementasi pembelajaran merupakan suatu penerapan pembelajaran tentang 

proses aktivitas baru dalam mencapai perubahan. Proses perubahan ini sebagai bagian 

kegiatan guru dan siswa yang akan berpengaruh pada pelaksanaan pembelajaran. 

Sumantri (2015:49) mengatakan bahwa Model pembelajaran kooperatif adalah 

rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok 

tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Cooperative 

learning siswa dilatih untuk bekerja sama dengan temannya secara sinergis, integral, 

dan kombinatif. Selain itu, para siswa juga diajak menghindari sifat egois, individualis, 

serta kompetisi tidak sehat sedini mungkin agar masing-masing tidak mementingkan 

kepentingan pribadi dan kelompoknya (Asmani, 2016:37). Kerja sama kelompok siswa 

dapat menyerap kebijakan orang lain sehingga mereka dapat belajar bertoleransi dan 

mengasihi teman-temannya.  

Penerapan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) diharapkan siswa dapat 

mengembangkan keterampilan berfikir dan menjawab dalam komunikasi antara satu 

dengan yang lain, serta bekerja saling membantu dalam kelompok kecil. Melalui kerja 

sama kelompok dapat menumbuhkan sikap demokrasi, kritis, berpikir kreatif, 

kemampuan mengemukakan pendapat secara sistematis, mengembangkan rasa tanggung 

jawab, menumbuhkan keberanian mengemukakan pendapat, dan meningkatkan 

motivasi belajar di dalam pembelajaran.   

PENUTUP 

Implementasi pembelajaran merupakan suatu penerapan pembelajaran sedangkan 

pembelajaran adalah interaksi yang terjadi antara siswa dengan lingkungan belajarnya. 

Peningkatan kualitas pembelajaran perlu diupayakan dalam pembelajaran pada 

pendidikan dasar. Pada usia sekolah dasar ini siswa berada pada tahap operasional 

konkret untuk itu, dalam proses dan hasil pembelajaran akan berhasil secara optimal 

apabila guru di sekolah dasar memahami karakteristik siswa yang dapat dijadikan untuk 

mementukan strategi pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan karakteristiknya. 

Salah satunya pemilihan model pembelajaran yang tepat, hal ini terkait dengan strategi 

yang digunakan oleh guru. Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) ini adalah 

model pembelajaran yang relatif mudah untuk diterapkan yang melibatkan siswa secara 

langsung dalam pembelajaran untuk bekerja secara berkelompok. Melalui model ini 

dapat meningkatkan semangat dan perhatian siswa untuk belajar. Selain itu, siswa juga 

dapat membangun pengetahuan mereka dalam kerja kelompok dan diskusi, sehinga 

hubungan sosial antar siswa dapat terjalin dengan baik dan dapat meningkatkan kerja 
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kelompok siswa. Aktivitas di dalam pembelajaran kooperatif menekankan pada 

kesadaran siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan, konsep, keterampilan tersebut 

kepada siswa yang membutuhkan dan setiap siswa merasa senang menyumbangkan 

pengetahuannya kepada anggota lain dalam kelompoknya. Penerapan pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) menumbuhkan kerja kelompok yang memberikan siswa waktu 

lebih banyak untuk berfikir, menjawab, dan saling membantu, satu sama lain dalam 

kerja kelompok. 
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Abstrak 
Tujuan pembelajaran matematika di SD untuk mencapai hasil belajar yang 

bermakna dan tidak sebatas hafalan. Siswa harus memahami konsep materi tidak 

hanya menghafal konsep atau rumus. Pemahaman konsep adalah ukuran 

kemampuan siswa dalam menguasai materi, dimana siswa dapat menjelaskan 

konsep secara verbal atau tulisan; dapat mengidentifikasi dan membuat contoh, 

menggunakan model, diagram, simbol untuk mempresentasikan konsep dan 

menggunakan konsep dalam penyelesaian masalah. Diperlukan proses pembelajaran 

yang mengarahkan ke pemahaman konsep yaitu dengan pendidikan matematika 

realistik, yaitu suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan 

masalah dunia nyata sebagai langkah awal proses pembelajaran dengan menuntut 

siswa untuk menemukan konsep dengan bantuan model dan bimbingan guru. 

langkah-langkah pembelajaran matematika realistik terdiri dari tiga tahap yaitu: (1) 

tahap awal yaitu mengajukan konteks untuk memahami siswa, (2) tahap inti terdiri 

dari kegiatan: memahami masalah konstektual, menyelesaikan masalah konstektual 

lalu mendiskusikanya dan (3) tahap akhir yaitu menyimpulkan 

Kata kunci: Matematika SD, PMR, pemahaman konsep,  

 

Matematika sebagai ilmu mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

diterapkan untuk memajukan pola pikir manusia. Oleh karena itu pada kenyataannya 

menunjukkan bahwa pelajaran matematika diberikan di semua sekolah, baik di jenjang 

pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Mata pelajaran Matematika diberikan 

kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif.  

Sebagai seorang guru dalam memberikan ilmu matematika harus memperhatikan 

karakteristik dan ciri khusus matematika. Soedjadi (2000:13) menyatakan ciri-ciri 

khusus dan karakteristik dari pelajaran matematika yaitu : (1) Memilki objek kajian 

abstrak, maksudnya bahwa matemtika memiliki objek-objek dasar yang berupa fakta, 

konsep, operasi ataupun relasi dan prinsip, (2) bertumpu pada kesepakatan, maksudnya 

bahwa dalam matematika ada sebuah kesepakatan dalam mendefinisikan objek 

matematika (3) Berpola pikir deduktif, secara sederhana dapat dikatakan pemikiran 

yang berawal dari hal yang bersifat umum diarahkan ke hal yang bersifat khusus. (4) 

Memilki simbol yang kosong dari arti, maksudnya kosongnya dari dari simbol yang 

dimiliki matematika bisa memungkinkan matematika masuk pada ilmu bahasa yang 

terkait dengan pemecahan masalah (5) Memperhatikan semesta pembicaraan,  

maksudnya merupakan lingkup pembicaraan yang digunakan sebagai model 

pembelajaran matematika. Jika yang dibicarakan bilangan, maka simbol-simbol yang 

dipakai diartikan sebagai bilangan. (6) Konsisten dalam sistemnya, maksudnya 

pendifinisian konsep matematika yang membentuk sebuah sistem matematika akan 

tetap seperti yang didefinisikan sesuai kesepakatan. 

mailto:carangmas39@gmail.com
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Dalam KTSP salah satu tujuan pembelajaran matematika yaitu agar siswa 

memiliki pemahaman konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam 

pemecahan masalah. Sebagai guru matematika dalam menanamkan pemahaman 

seseorang belajar matematika utamanya bagaimana menanamkan pengetahuan konsep-

konsep dan pengetahuan prosedural, bukan menanamkan kepada siswa untuk menghafal 

konsep melainkan memahami konsep dengan mengkonstruksi ide atau  pemahaman 

awal yang telah dimiliki siswa. Matematika tidak disajikan dalam bentuk hasil jadi 

tetapi siswa harus belajar menemukan kembali konsep-konsep matematika. Proses 

pembelajaran seperti ini perlu diterapkan sejak jenjang Pendidikan Dasar untuk melatih 

pola pikir siswa agar lebih aktif dan kritis. 

Pada kenyataannya, di lapangan banyak siswa beranggapan bahwa matematika 

adalah pelajaran yang sulit dan menganggap mata pelajaran matematika memiliki 

masalah yang sulit dipecahkan. Selain itu juga banyak siswa dalam memahami konsep 

matematika masih neersifat hafalan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya hasil belajar 

yang dicapai siswa sehingga mengindikasikan kurangnya pemahaman matematis siswa 

terhadap konsep matematika yang dipelajari. Berbagai faktor yang mempengaruhi hal 

tersebut, diantaranya dari faktor diri siswa, guru, metode pembelajaran dan lingkungan 

belajar yang semuanya saling terkait. Faktor dari diri sendiri dalam mempelajari materi 

matematika adalah menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit sehingga 

mengakibatkan siswa merasa tidak senang belajar matematika. Faktor lain yang 

berpengaruh adalah anggapan keliru guru yang mengganggap mengajar matematika 

adalah memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa. Guru sebagai pemberi informasi 

dan siswa sebagai penerima informasi berupa konsep materi, lalu mengharapkan siswa 

bisa mengingat dan menghafalnya. 

Dari gambaran masalah tersebut, diperlukan suatu model pembelajaran yang 

memfokuskan pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari (kontekstual). Pembelajaran 

matematika realistik merupakan salah satu alternatif untuk membangun pemahaman 

konsep dan aktivitas siswa dalam belajar dengan pemaanfaatan masalah kontekstual. Ide 

utama pembelajaran matematika realistik adalah menekankan aktivitas sisswa untuk 

mencari, menemukan dan membangun sendiri peengetahuan yang diperlukan sehingga 

pembelajaraan menjadi berpusat pada siswa (Soedjadi, 2004). Upaya untuk menemukan 

kembali ide dan konsep matematika ini dilakukan dengan memanfaatkan realita dan 

lingkungan yang dekat dengan anak. Menurut Marpaung (2001:4) pembelajaran 

matematika yang tidak dimulai dari realitas dan lingkungan anak akan menyebabkan 

mereka tidak dapat melihat manfaat matematika bagi dirinya sehingga siswa kurang 

termotivasi untuk belajar. Akibatnya adalah anggapan siswa bahwa matematika adalah 

pelajaran yang sulit.  

Soedjadi (2004) mengemukakan bahwa pembelajaran matematika realistik pada 

dasarnya adalah pemanfaatan realita dan lingkungan yang dipahami peserta didik untuk 

mempelancar proses pembelajaran matematika sehingga mencapai tujuan pembelajaran 

matematika secara lebih baik. D yang dimaksud dengan realita yaitu hallam Pendidikan 

Matematika Realistik -hal yang nyata atau konkrit yang dapat diamati dan dipahami 

peserta didik lewat mambayangkan, sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan 

adalah tempat peserta didik berada, baik lingkungan sekolah, keluarga maupun 

masyarakat yang dapat dipahami peserta didik. Oleh karena itu selain memudahkan 

siswa dalam memahami konsep matematika, siswa juga akan ikut aktif untuk 

menemukan suatu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan konteks untuk 
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mengenalkan ide-ide/konsep-konsep matematika akan memotivasi siswa untuk terlibat 

aktif dalam proses menemukan ide-ide/konsep-konsep tersebut. 

Dalam penerapan pembelajaran matematika realistik juga diperlukan bantuan 

media pembelajaran sebagai jembatan dunia nyata dengan konsep. Sadiman (2010: 6) 

menyatakan bahwa media merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa 

yang dapat merangsangnya untuk belajar. Media yang sesuai untuk penerapan 

pembelajaran matematika realistik adalah media visual. Menurut Sadiman (2010: 29) 

media visual sifatnya konkret; realistis menunjukkan pokok masalah dibandingkan 

dengan media verbal semata. 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Melakukan proses pembelajaran matematika diperlukan teori yang digunakan 

antara lain untuk membuat keputusan di kelas. Teori belajar matematika juga diperlukan 

untuk dasar mengobservasi tingkah laku anak didik dalam belajar. Kemampuan untuk 

mengambil keputusan dikelas dengan tepat dan cepat, dan kemampuan untuk 

mengobservasi tingkah laku anak didik dalam belajar, merupakan sebagian dari faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan guru dalam menentukan pendekatan 

pembelajaran matematika yang tepat, sehingga pembelajaran menjadi efektif, bermakna, 

dan menyenangkan. Oleh karena itu para guru SD/MI hendaknya memahami teori 

pembelajaran matematika, agar dapat menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat, 

sehingga pembelajaran menjadi efektif, bermakna, dan juga menyenangkan. 

Pembelajaran matematika untuk siswa SD sebaiknya mengarahkan untuk siswa 

aktif tidak hanya pasif menerima penjelasan  guru. Suherman (2003) mengatakan bahwa 

dalam pernbelajaran matematika hendaklah memilih strategi pembelajaran yang dapat 

melibatkan siswa secara aktif dalam belajar, baik dalam berpikir, bekerja maupun dalam 

interaksi belajatnya. Keaktifan siswa tidak hanya dalam keterampilan mengerjakan soal 

sebagai penerapan dari konsep maternatika yang telah dipelajari tetapi juga aktif dalam 

proses pemerolehan atau pembentukan konsep. Pembelajaran matematika menurut 

pandangan kontruktivistik adalah membantu siswa untuk membangun konsep-konsep 

atau prinsip-prinsip maternatika dengan kemampuannyaa sendiri melalui proses 

intcrnalisasi sehingga konsep tersebut seperti terbangun kembali. 

Dalam KTSP dinyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar 

hendaknya dimulai dari pengenalan masalah yang sesuai dengan kondisi dan situasi atau 

kontekstual. Dari mengawali pembelajaran dari dunia nyata guru sebaiknya 

membimbing siswa dengan bertahap untuk menemukan konsep. Untuk meningkatkan 

keefektifan pembelajaran juga diharapkan guru menggunakan teknologi atau media 

sesuai pembelajaran matematika yang dilakukan. Dalam proses memahami suatu 

konsep matematika tidak harus selalu menggunakan matematika formal karena 

tingkatan berfikir siswa SD adalah opersi konkret, maka siswa boleh menggunakan 

caranya sendiri sesuai yang pernah dialami di dunia nyata. Mungkin siswa 

menggunakan diagram, mengotak-atik media pembelajaran dan membuat sketsa untuk 

memperoleh jawaban dari masalah dunia nyata yang  ditemui.    

Pendidikan Matematika Realistik 

PMR adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang diawali dengan 

penyajian masalah-masalah nyata atau yang telah dikuasai siswa atau dapat 

dibayangkan dengan baik oleh siswa, kemudian menekankan aktivitas siswa untuk 
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menemukan dan membangun sendiri pengetahuan sehingga pembelajaran menjadi 

berpusat pada siswa. Pada tahap awal pcmbelajaran guru harus selalu mcndorong siswa 

untuk aktif mengembangkan kemampuan awal siswa yang memadai untuk terlibat aktif 

dalam merespon masalah kontekstual yang diberikan. Guru harus aktif dalam 

membimbing dan mernotivasi siswa misalnya dengan pujian, lalu menghargai jawaban 

siswa dan membenarkan jika terjadi kesalahan. Guru perlu memperlihatkan sikap 

empati terhadap siswa yang berbuat kesalahan dan mengarahkan ke jawaban yang 

benar. 

Penerapan pendidikan matematika realistik perlu memperhatikan prinsip utama 

dari pendidikan matematika realistik agar proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai 

dan cocok dengan tujuan yang akan dicapai. Gravemeijer (1994) mengemukakan ada 

tiga prinsip utama dalam PMR adalah sebagai berikut. 

1) Penemuan kembali dengan bimbingan/proses matematisasi secara progresif.  

Prinsip ini berarti bahwa dalam PMR melalui penyelesaian masalah kontekstual 

yang diberikan guru di awal pembelajaran, dengan bimbingan dan petunjuk guru yang 

diberikan secara terbatas, siswa diarahkan sedemikian rupa sehingga seakan-akan siswa 

mengalami proses menemukan kembali konsep matematika, sebagaimana konsep 

matematika ditemukan. Freudental (dalam Panhuizen, 2003:11) menekankan bahwa 

proses penemuan dan membangun kembali ide seharusnya terjadi dengan bimbingan 

guru. Pada proses penemuan kembali ide siswa, guru berperan sebagai pendamping dan 

pembimbing yang akan meluruskan arah pemikiran siswa, jika terdapat pemikiran siswa 

yang menyimpang dari topik atau materi yang dibahas. Selain itu juga guru 

membimbing siswa dengan pertanyaan yang mengarah ke ide atau konsep.  

2) Fenomena didaktik.  

Prinsip ini didasarkan atas dua alasan, yaitu: a) untuk mengungkapkan  berbagai 

macam pengajaran pokok bahasan yang harus diantisipasi dan disiapkan dalam 

pembelajaran dan b) untuk dipertimbangkan pantas tidaknya pokok bahasan itu 

digunakan sebagai poin-poin untuk suatu proses matematisasi secara progresif.  

3) Model-model dibangun sendiri oleh siswa.  

Prinsip ini menekankan bahwa model sebagai jembatan antara pengetahuan 

matematika informal dengam pengetahuan matematika formal. Berawal dari model 

situasi yang dikenal siswa berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Siswa 

mengembangkan model tersebut menggunakan model-model (formal dan tidak formal) 

yang diketahuimya dengan menyelesaikan masalah-masalah nyata. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan contoh langkah-langkah 

penerapan pendidikan matematika realistik untuk me  mahamkan konsep matematika 

pada siswa SD adalah sebagai berikut. 

1) Memberikan dan memahami masalah kontekstual, yaitu guru memberikan 

permasalahan kontekstual sesuai dengan tingkatan berpikir siswa, kemudian 

membimbing dan mengarahkan siswa memahami masalah tersebut. Contoh: Ayah 

diberi buah apel temannya sebanyak 20 buah. Buah tersebut terdiri dari apel hijau dan 

apel merah seperti pada gambar di bawah ini. Berapa bagian apel hijau yang diterima 

ayah dari seluruh jumlah buah apel. 
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Gambar 1 buah apel  

(sumber: www. sucinurharisah.blogspot.com) 

 

2) Menjelaskan masalah kontekstual. 

Dalam memahami masalah kontekstual apabila siswa mengalami kesulitan, 

guru bisa memberikan pertanyaan pancingan kepada siswa untuk mengarahkan dalam  

memahami masalah kontckstual. Selain itu guru juga bisa memberikan petunjuk siswa 

dengan terbatas jangan sampai mematikan kreatifitas dan sumbangan ide siswa dalam 

rnenemukan konsep pecahan. Pada langkah ini sesuai dengan karakteristik PMR yang 

kecmpat yaitu adanya interaksi antara guru dan siswa, contoh: guru bisa memancing 

dan bertanya jawab kepada siswa, pertama mengidentifikasi dulu jumlah dari apel hijau 

dan jumlah apel keseluruhan. Lalu guru bisa membimbing siswa untuk mamahami yang 

dimaksud dengan bagian.  

3) Menyelesaikan masalah kontekstual.  

Siswa secara individu atau kelompok menyelesaikan masalah kontekstual 

dengan caranya sendiri yang memungkinkan berbeda dengan temannya. Siswa bisa 

menggunakan media yang disajikan oleh guru dan bebas mengeksplorasi masalah 

kontekstual dengan bantuan media tersebut tcntunya dengan bimbingan guru. Contoh 

:guru memberikan gambar-gambar buah apel atau bisa buah apel asli untuk membantu 

siswa memahami konsep. Kemudian diharapkan siswa bisa menyebutkan bahwa jumlah 

buah apel hijau 4 buah dan bagian dari seluruh  apel 20 buah.  

4) Mendiskusikan jawaban. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan cara 

penyelesaian masalah pecahan secara berkelompok. Guru kemudian meminta salah satu 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja rnereka lalu kelompok yang lain diminta 

mengomentari hasil dari temannya. 

5) Menyimpulkan dari hasil diskusi.  

Guru membimbing siswa untuk rnenyimpulkan atau membuat rangkurnan tentang 

konsep pecahan yang telah dipelajari. Misalnya: Jadi banyaknya bual apel hijau yang 

diterima ayah adalah 
4
/20 bagian dari suluruh banyaknya buah apel. 
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Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan pendidikan  maternatika realistik 

dapat adalah sebagai berikut: 1) Pada tahap awal pcmbelajaran guru harus selalu 

mcndorong siswa untuk aktif mengembangkan kemampuan awal siswa yang memadai 

untuk terlibat aktif dalam merespon masalah kontekstual yang diberikan. 2) Guru harus 

aktif dalam membimbing dan mernotivasi siswa misalnya dengan pujian, lalu 

menghargai jawaban siswa dan membenarkan jika terjadi kesalahan. Guru perlu 

memperlihatkan sikap empati terhadap siswa yang berbuat kesalahan dan mengarahkan 

ke jawaban yang benar. 

Pemahaman Konsep Matematika 

Pemahaman matematika merupakan landasan berfikir dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan matematika, ilmu lain ataupun kehidupan sehari-hari. Hal 

ini dikarenakan pemahaman matematika merupakan kemampuan yang mendasari 

kemampuan-kemampuan matematika lainnya. Menurut Hiebert dan Carpenter  (dalam 

Johnson & Siegler, 2001:359) pemahaman dalam matematika adalah membuat 

hubungan antara ide-ide, fakta atau prosedur yang semuannya merupakan bagian dari 

jaringan. Dengan demikian masalah yang sudah dipahami dapat diselesaikan dengan 

cara memahami hubungan antara ide, fakta, atau patau prosedur tersebut.  

Lebih lanjut Hiebert dan Carpenter  (dalam Johnson & Siegler, 2001:360) 

menyatakan bahwa pada dasarnya terbentuknya pemahaman ketika belajar langsung 

dalam prses yang digambarkan sebagai berikut: menangkap ide yang dipelajari melalui 

pengalaman konkrit, menyatukan informasi dengan skema pengetahuan yang sudah 

dimiliki , dan mengorganisasikan kembali pengetahuan yang telah dimiliki, dengan 

membuat hubungan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru sehingga 

terbentuklah pengetahuan yang telah dimodifikasi. 

Skemp (dalam Goos dkk, 2007:22) menyebutkan dua pemahaman matematika 

yaitu pemahaman relasional dan pemahaman instrumental. Pemahaman relasional 

dideskripsikan sebagai “knowing what to do and knowing why the particular piece of 

mathematics works”, sedangkan pemahaman instrumental dideskripsikan sebagai “rules 

without reasoons” atau “knowing what to do in order to complete a mathematical 

tasks”. Berdasarkan pernyataan tersebut, pemahaman relasional didasrkan pada 

bagaimana (how) dan mengapa (why) suatu prosedur digunakan untuk menyelesaikan 

masalah. Skemp juga berpendapat bahwa dengan pemahaman relasional siswa akan 

mampu menghubungkan suatu konsep terhadap masalah yang dihadapinnya dan 

mengadaptasikan konsep tersebut ke permasalahan baru. Sedangkan pemahaman 

instrumental didasarkan pada bagaimana suatu prosedur digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. 

Pemahaman siswa terhadap suatu konsep menurut NCTM (1989: 233) dapat 

dilihat dari kemampuan siswa dalam : (1) mendefinisikan konsep secara verbal dan lisan 

(2) mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh konsep, (3) menggunakan 

model, diagram dan simbol-simbol untuk mempresentasikan konsep, (4) mengubah 

suatu bentuk repersentasi ke bentuk lainnya, (5) mengenal berbagai makna dan 

interperetasi konsep, (6) mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan syarat yang 

menentukan suatu konsep, serta (7) membandingkan dan membedakan konsep-konsep. 

PENUTUP 

Dalam Implementasi Pendidikan Matematika Realistik menurut (Suryanto dalam 

Aisah dkk. 2008) perlu memperhatikan hal berikut ini: 1) Masalah kontekstual yang 

realistik (realistic contextual problems) digunakan untuk memperkenalkan ide  dan 
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konsep matematika kepada siswa. 2) Siswa menemukan kembali ide, konsep, dan 

prinsip, atau model matematika melalui pemecahan masalah kontekstual yang realistik 

dengan bantuan guru atau temannya. 3) Siswa diarahkan untuk mendiskusikan 

penyelesaian terhadap masalah yang mereka temukan (yang biasanya ada yang berbeda, 

baik cara menemukannya maupun hasilnya). 4) Siswa merefleksikan (memikirkan 

kembali) apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dihasilkan; baik hasil kerja 

mandiri maupun hasil diskusi. 5) Siswa dibantu untuk mengaitkan beberapa isi 

pelajaran matematika yang memang ada hubungannya. 6) Siswa diajak 

mengembangkan, memperluas, atau meningkatkan hasil-hasil dari pekerjaannya agar 

menemukan konsep atau prinsip matematika yang lebih rumit. 7) Matematika dianggap 

sebagai kegiatan bukan sebagai produk jadi atau hasil yang siap pakai. Mempelajari  

matematika sebagai kegiatan paling cocok dilakukan melalui learning by doing (belajar 

dengan mengerjakan).  

Peran yang sebaiknya guru lakukan dalam penerapan pendidikan matematika 

realistik adalah :  1) Guru harus berperan sebagai fasilitator belajar  2) Guru harus 

mampu membangun pengajaran yang interaktif  3) Guru harus memberi kesempatan 

kepada siswa untuk aktif memberi sumbangan pada proses belajarnya;  4)Guru harus 

secara aktif membantu siswa dalam menafsirkan masalah-masalah dari dunia nyata; 5) 

Guru harus secara aktif mengaitkan kurikulum matematika dengan dunia nyata, baik 

fisik maupun sosial. 6) Guru tidak boleh hanya terpaku pada materi dalam kurikulum 

dan buku teks, tetapi harus terus menerus memutakhirkan materi dengan masalah-

masalah baru dan menantang.7) Peranan guru dalam evaluasi meliputi kegiatan 

melakukan observasi, mendiagnosis kesulitan siswa, mengembangkan tes dan instrumen 

lain, melaksanakan tes, dan menggunakan instrumen lain. 
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Abstrak 
Artikel ini merupakan bagian dari penelitian tentang dampak strategi Predict-

Observe-Explain (POE) terhadap peningkatan pemahaman siswa SMP pada topik 

tekanan hidrostatis dan prinsip Archimedes. Meskipun pembelajaran telah berhasil 

mengantarkan siswa memahami konsep-konsep tekanan hidrostatis dan prinsip 

Archimedes, sebagian siswa masih mengalami miskonsepsi tentang gaya apung, 

khususnya pada kasus tenggelam dan terapung. Miskonsepsi tersebut antara lain (1) 

terhadap benda terapung, sebagian siswa meyakini bahwa besarnya gaya apung tidak 

sama dengan berat benda, dan (2) ketika benda sudah berada seluruhnya di dalam 

fluida, gaya apung yang dialaminya bergantung pada kedalaman posisi benda. 

Kesalahan tersebut disebabkan karena siswa sama sekali tidak menggunakan hukum 

Newton untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja ketika benda tercelup dalam air. 

Untuk mengatasi hal ini, diusulkan agar pembelajaran gaya apung mengintegrasikan 

hukum Newton.  

Kata kunci: gaya apung, miskonsepsi, hukum Newton, strategi POE. 

Fenomena gaya apung sering dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

sebab itu, sebelum masuk ke kelas, sebagian besar siswa telah memiliki ide-ide tertentu 

terkait fenomena itu (Heron, Loverude, Shaffer, & McDermott, 2003; Loverude, Kautz, 

Heron, 2003; Unal & Costu, 2005; Yin, Tomita, & Shavelson, 2008; Cepni, Sahin, & 

Ipek, 2010; Wong, Lim, Munirah, & Foong, 2010; Cepni & Sahin, 2012; Radovanovic 

& Slisko, 2013). Konsep-konsep tersebut diperoleh melalui pengalaman sehari-hari dan 

observasi yang terbatas (Yin et al, 2008; Wong et al, 2010; Radovanovic & Slisko, 

2013). Bisa jadi konsepsi-konsepsi mereka tentang terapung dan tenggelam tidak sesuai 

dengan konsepsi ilmiah. Konsepsi siswa yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah 

disebut miskonsepsi (NRC, 2001; Docktor & Mestre, 2014). Miskonsepsi telah terbukti 

resisten dan sukar untuk dihilangkan. 

Yin et al (2008) berhasil mengidentifikasi sepuluh miskonsepsi terkait gaya apung 

yang dimiliki siswa sebelum pembelajaran, yaitu: (1) Benda besar/ berat tenggelam, 

benda kecil/ ringan terapung, (2) Benda berongga terapung, benda dengan udara di 

dalamnya terapung, (3) Benda berlubang tenggelam, (4) Benda datar terapung, (5) 

Benda dengan tepian tajam membuatnya tenggelam, (6) Benda vertikal tenggelam, 

benda horisontal terapung, (7) Benda keras tenggelam, benda lembut terapung, (8) 

Pengisi yang terapung membantu benda berat terapung, (9) Volume air besar membuat 

benda terapung, (10) Cairan yang lengket membuat benda terapung. Setelah 

mengidentifikasi 10 miskonsepsi siswa, Yin et al (2008) menganjurkan strategi POE 

untuk meremediasinya. Melalui strategi ini, siswa diminta untuk: (a) memprediksi apa 

yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan (misalnya, selama demonstrasi), (b) 

mengamati apa yang sebenarnya terjadi, dan (c) merumuskan penjelasan terhadap apa 

yang diamati. 
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Strategi pembelajaran berbasis POE efektif dalam meremediasi miskonsepsi siswa 

dalam berbagai topik (Costu, 2008; Costu, Ayas, & Niaz, 2012; Kala, Yaman, & Ayaz; 

2012, Radovanovic & Slisko, 2013; Kibirige, Osodo, & Tlala, 2014). Costu (2008) dan 

Costu et al (2012) berhasil memperbaiki miskonsepsi siswa tentang kondensasi. Kala et 

al (2012) berhasil memperbaiki miskonsepsi siswa SMA tentang pH dan pOH. 

Radovanovic & Slisko (2013) memperbaiki miskonsepsi siswa tentang gaya apung di 

SMP. Kibirige et al (2014) berhasil memperbaiki miskonsepsi siswa tentang proses 

melarutnya garam dalam air.  

Inti pembelajaran dengan strategi POE adalah memberi kesempatan kepada siswa 

untuk secara aktif  mengamati, mengajukan pertanyaan, membuat penjelasan sementara 

(hipotesis) atas pertanyaan yang telah dirumuskan, membuat prediksi berdasarkan 

hipotesis yang telah dirumuskan, menguji ketepatan prediksi, dan memperbaiki 

hipotesisnya merupakan strategi yang sesuai dengan hakekat sains sebagai proses 

(NRC, 2012). Sebagaimana telah disebutkan, strategi POE efektif untuk meremediasi 

miskonsepsi. Strategi tersebut diyakini juga dapat mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis siswa (Etkina & Planinsic, 2015).  

Pembelajaran telah berhasil meremediasi beberapa miskosepsi siswa terkait gaya 

apung, antara lain: (1) benda terapung karena ada udara dalam benda, (2) benda yang 

bersifat tenggelam tidak mendapatkan gaya apung, (3) air dengan volume besar 

memberikan gaya apung yang lebih besar daripada air dengan volume kecil. Namun 

pembelajaran tersebut ternyata belum mampu membantu siswa menyelesaikan beberapa 

masalah terkait benda terapung dan tenggelam. Hal ini terbukti dari hasil pretes dan 

postes dimana banyak siswa yang beranggapan bahwa, (1) benda terapung karena gaya 

apung tidak sama dengan berat benda, (2) ketika sudah berada dalam fluida, gaya apung 

yang dialami benda bergantung pada kedalamannya. Artikel ini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan pembelajaran yang telah berlangsung, khususnya terkait gaya apung, 

kesulitan yang masih dialami siswa dalam menganalisis gaya yang bekerja pada benda 

yang berada dalam fluida, serta alternatif pembelajaran untuk mengatasinya. 

METODE 

Melalui penelitian ini telah diimplementasikan pembelajaran dengan strategi POE 

pada topik tekanan hidrostatis dan prinsip Archimedes. Subjek penelitian terdiri dari 31 

siswa kelas VIIIA SMP Mater Inviolata Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur, tahun pelajaran 2015/ 2016.  Pembelajaran yang lazim dilakukan 

menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Metode POE atau yang serupa 

POE belum pernah dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, yang bertindak sebagi guru 

adalah peneliti sendiri. Seluruh siswa tinggal di pesisir pantai, meskipun pekerjaan 

orang tuanya bukan sebagai nelayan. Sebagian besar orang tua siswa bekerja di kantor-

kantor pemerintah dan sebagai wiraswasta. 

Desain penelitian adalah mixed method-embedded experimental design yang 

diadaptasi dari Creswell & Clark (2007). Data kuantitatif berupa skor jawaban siswa 

pada pretes dan postes (berupa soal pilihan ganda), sedangkan data kualitatif berupa 

fenomena-fenomena belajar yang muncul selama proses pembelajaran dan alasan 

jawaban siswa saat pretes dan postes. Pretes dilakukan satu minggu sebelum 

pembelajaran dan postes dilakukan satu minggu sesudah pembelajaran. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Pembelajaran Gaya Apung 

Secara umum, proses pembelajaran gaya apung dirangkum seperti pada Gambar 

1. Pertama, guru menyajikan fenomena terdorongnya balon ketika dicelupkan ke dalam 

air. Kedua, siswa diminta mendeskripsikan fenomena. Ketiga, berdasarkan deskrispsi 

siswa, mereka diminta merumuskan masalah. Salah satu rumusan masalah yang dibuat 

siswa adalah mengapa balon terdorong ke atas. Keempat, siswa diminta merumuskan 

penjelasan sementara (hipotesis) terkait rumusan masalah yang diangkat. Sebagian 

siswa mengusulkan penjelasan: “balon terdorong ke atas karena ada udara dalam 

balon”. Sebagian lainnya mengusulkan “balon terdorong ke atas karena mendapat 

tekanan dari air”. Kelima, guru membimbing siswa membuat prediksi dan menguji hasil 

prediksinya dengan bantuan demonstrasi guru. Misalnya, terhadap hipotesis “balon 

terdorong ke atas karena ada udara dalam balon”, guru meminta siswa membuat 

prediksi apa yang terjadi jika balon kosong dimasukkan ke dalam air. Untuk membantu 

menguji prediksi mereka, guru mencelupkan balon kosong ke dalam air. Ternyata balon 

kosong terapung. Keenam, berdasarkan fakta tersebut, siswa memperbaiki penjelasan 

awalnya bahwa balon terdorong ke atas bukan karena ada udara di dalam balon.  

Ketujuh, terhadap hipotesis “balon terdorong ke atas karena ada tekanan air”, guru 

melakukan diskusi interaktif dengan siswa tentang hakekat tekanan sebagai gaya per 

satuan luas. Setelah diskusi interaktif, semua siswa sepakat bahwa balon terdorong ke 

atas karena pengaruh gaya apung. Kedelapan, untuk mengecek pemahaman siswa, guru 

menghadirkan fenomena benda menjadi lebih ringan di dalam air. Kesembilan, siswa 

diminta memberikan penjelasan terkait alasan mengapa benda menjadi ringan di dalam 

air. Ternyata, semua siswa memberikan penjelasan bahwa benda menjadi ringan di 

dalam air karena ada pengaruh gaya apung. Kesepuluh, untuk membuktikan adanya 

gaya apung di dalam air, guru membimbing siswa melakukan eksperimen mengukur 

gaya apung dalam air. Eksperimen diawali dengan mengukur berat benda di udara, berat 

benda di dalam air dan menghitung selisih berat benda di udara dan di dalam air. 

Setelah eksperimen, siswa mampu menemukan persamaan Fa = wudara - wair.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: alur proses belajar mengajar tidak diikuti secara kaku karena bergantung pada situasi dan 

 kondisi selama pembelajaran. 

Gambar 1. Alur Proses Belajar Mengajar dengan Strategi POE  
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Kesebelas, untuk menguji pemahaman siswa, guru meminta mereka menjawab 

pertanyaan, “apakah semua benda mendapat gaya apung ketika dicelupakan ke dalam 

air?”. Sebagian siswa menjawab, tidak semua benda mendapat gaya apung, sebab ada 

benda yang tengelam. Keduabelas, terhadap jawaban siswa, guru meminta mereka 

mengujinya dengan melakukan eksperimen mengukur gaya apung yang dialami oleh 

benda yang bersifat tenggelam. Setelah eksperimen, semua siswa sepakat, benda yang 

bersifat tenggelam (juga) mendapat gaya apung. Ketigabelas, agar pemahaman siswa 

semakin kokoh, guru meminta siswa menjawab pertanyaan, “apakah air dengan volume 

besar memberikan gaya apung yang lebih besar daripada air dengan volume kecil?”. 

Semua siswa menjawab, air dengan volume besar memberikan gaya apung yang lebih 

besar daripada air dengan volume kecil. Keempatbelas, terhadap jawaban siswa, guru 

meminta mereka mengujinya dengan melakukan eksperimen mengukur gaya apung 

yang diberikan oleh air dengan volume besar dan air dengan volume kecil. Setelah 

eksperimen, semua siswa sepakat, gaya apung yang dialami benda dalam air bervolume 

besar sama dengan gaya apung yang dialami oleh benda dalam air bervolume kecil. 

Kelimabelas, guru merangkum ide-ide selama pembelajaran. Salah satunya adalah 

semua benda mendapat gaya apung ketika tercelup di dalam air.  

Beberapa hal yang perlu dikemukakan berdasarkan pembelajaran gaya apung. 

Pertama, siswa memiliki beragam konsep tentang alasan balon terdorong ke atas. Ada 

yang berpikir balon terdorong ke atas karena ada udara dalam balon, dan ada pula yang 

berpikir karena ada tekanan dari air. Kedua, miskonsepsi balon terdorong ke atas karena 

ada udara dalam balon, berhasil dihilangkan dengan demonstrasi mengapungkan balon 

kosong. Sedangkan, alasan benda terapung karena mendapat tekanan dari air, dapat 

didukung hingga menemukan konsep gaya apung sebagai variabel fisis yang 

memengaruhi balon terdorong ke atas. Ketiga, Pemahaman siswa yang sudah mantap 

membantu siswa menyebut gaya apung sebagai faktor yang membuat benda menjadi 

lebih ringan di dalam air. Keempat, dengan eksperimen yang dibimbing guru, siswa 

mampu menemukan persamaan Fa = wudara - wair. Kelima, ada siswa yang berpikir, 

benda dengan sifat tenggelam tidak mendapatkan gaya apung. Temuan ini sama dengan 

hasil penelitian Cepni & Sahin (2012). Miskonsepsi ini dihilangkan dengan eksperimen 

mengukur gaya apung yang dialami oleh benda yang bersifat tenggelam. Keenam, ada 

siswa yang berpikir, air dengan volume besar memberikan gaya apung yang lebih besar 

daripada air dengan volume kecil. Temuan ini sama dengan hasil penelitian Unal & 

Costu (2005) dan Yin et al (2008). Miskonsepsi ini dihilangkan dengan eksperimen 

mengukur gaya apung dalam air bervolume besar dan bervolume kecil.  

Kesulitan Siswa Menganalis Gaya Apung 

Sebagaimana telah disebutkan, siswa mengalami kesulitan ketika menyelesaikan 

soal-soal yang berkaitan dengan gaya apung. Berikut disajikan soal yang digunakan 

untuk menggali pemahaman siswa siswa. 

1. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

(1)                                (2) 
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Sebuah benda terapung diikat pada dasar bejana dengan menggunakan seutas benang tipis 

(keadaan 1). Kemudian benang diputus dan beberapa saat kemudian benda mengapung 

(keadaan 2). Persamaan yang benar untuk menggambarkan gaya apung yang dialami oleh 

benda setelah benang diputus adalah…. 

 Keadaan 1 Keadaan 2 

A Fa > W Fa > W 

B Fa > W Fa < W 

C Fa > W Fa = W 

D Fa = W Fa > W 

Pertanyaan nomor 1 bertujuan untuk mengakses pemahaman siswa tentang gaya 

apung yang dialami oleh benda yang diikat dengan seutas benang tipis pada dasar 

bejana. Pada soal ini, siswa diminta untuk menjelaskan gaya apung yang dialami oleh 

benda sebelum dan setelah benang pengikatnya diputus.  

Pergeseran jawaban siswa dari pretes ke postes disajikan dengan diagaram pie 

(Gambar 2). Pilihan jawaban benar pada soal nomor 1 yaitu C. Berdasarkan diagram, 

siswa yang memilih jawaban C pada saat postes meningkat dari 6% ke 35% yang 

mengindikasikan bahwa siswa memiliki pemahaman yang benar setelah pembelajaran. 

Hasil analisis jawaban mereka menunjukkan bahwa, pada saat pretes maupun postes, 

siswa tidak memberikan alasan yang cukup untuk mendukung pilihan C. Alasan yang 

diberikan hanyalah mendeskripsikan kembali pertanyaan atau pilihan C (misalnya, gaya 

apung lebih besar daripada berat benda dan gaya apung sama dengan berat benda). Hal 

ini menunjukkan bahwa konsepsi ilmiah yang siswa peroleh selama pembelajaran tidak 

cukup untuk membantu mereka menjelaskan masalah ini. 

    

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Pie Sebaran Jawaban Siswa 

Proporsi siswa yang memilih jawaban B pada saat postes menurun dari 58% ke 

39%. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan pemahaman siswa setelah 

pembelajaran. Hasil analisis jawaban mereka menunjukkan bahwa, pada saat pretes 

maupun postes, sebagian besar siswa tidak memberikan alasan yang cukup untuk 

mendukung pilihan B. Alasan yang diberikan hanyalah mendeskripsikan kembali 

pertanyaan atau pilihan B (misalnya, gaya apung lebih besar daripada berat benda dan 

gaya apung lebih kecil daripada berat benda). Hal ini menunjukkan bahwa konsepsi 

ilmiah yang siswa peroleh selama pembelajaran tidak cukup untuk membantu mereka 

menjelaskan masalah ini.  

Proporsi siswa yang memilih jawaban D pada saat postes menurun dari 29% ke 

23%. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan pemahaman siswa setelah 

pembelajaran. Hasil analisis jawaban mereka menunjukkan bahwa, pada saat pretes 

maupun postes, siswa tidak memberikan alasan yang cukup untuk mendukung pilihan 

D. Alasan yang diberikan hanyalah mendeskripsikan kembali pertanyaan atau pilihan D 

(misalnya, gaya apung sama dengann berat benda dan gaya apung lebih besar daripada 
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berat benda). Hal ini menunjukkan bahwa konsepsi ilmiah yang siswa peroleh selama 

pembelajaran tidak cukup untuk membantu mereka menjelaskan masalah ini. 

2. Sebuah batu dilepas dari permukaan danau kemudian meluncur hingga ke dasar danau dalam. 

Selama meluncur di dalam danau tersebut,  besarnya gaya apung yang dialami batu ketika posisinya 

semakin dalam adalah …. 

a. Tetap  

b. Bertambah. 

c. Berkurang. 

d. Berkurang, bertambah, kemudian tetap.  

Pertanyaan nomor 2 bertujuan untuk menggali pemahaman siswa tentang 

pengaruh gaya apung terhadap benda yang dilepas ke dalam danau. Pada soal ini, siswa 

diminta untuk menjelaskan perubahan besar gaya apung yang dialami oleh batu yang 

dilepas ke dalam danau yang dalam. 

Pergeseran jawaban siswa dari pretes ke postes disajikan dengan diagram pie 

(Gambar 3). Pilihan jawaban benar pada soal nomor 2 yaitu A. Berdasarkan diagram, 

proporsi siswa yang memilih A pada postes meningkat dari 0% ke 7% yang 

mengindikasikan bahwa siswa mengalami perubahan konsep setelah pembelajaran. 

Hasil analisis jawaban mereka menunjukkan bahwa, semua siswa hanya memberikan 

klaim, tanpa didukung oleh alasan. 
 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Pie Sebaran Jawaban Siswa 

Proporsi siswa yang memilih B pada saat postes meningkat dari 7% menjadi 

19% yang mengindikasikan bahwa siswa mengalami perubahan konsep setelah 

pembelajaran. Hasil analisis jawaban mereka menunjukkan bahwa, pada saat pretes 

maupun postes, sebagian besar siswa tidak memberikan alasan yang cukup untuk 

mendukung pilihan B. Alasan yang diberikan hanyalah mendeskripsikan kembali 

pertanyaan atau pilih B (misalnya, gaya apung yang dialami benda bertambah ketika 

benda tenggelam semakin dalam). 

Proporsi siswa yang memilih C pada saat postes menurun dari 87% ke 71%  

yang mengindikasikan bahwa siswa mengalami perubahan konsep setelah 

pembelajaran. Hasil analisis jawaban mereka menunjukkan bahwa, pada saat pretes 

maupun postes, sebagian besar siswa tidak memberikan alasan yang cukup untuk 

mendukung pilihan C. Alasan yang diberikan hanyalah mendeskripsikan kembali 

pertanyaan atau pilih C (misalnya, gaya apung yang dialami benda berkurang ketika 

benda tenggelam semakin dalam). 

Hasil analisis jawaban siswa pada nomor 1 dan nomor 2 dapat dirangkum 

sebagai berikut. (1) Sebagian siswa mengalami perubahan konseptual setelah 

pembelajaran, ditandai dengan perubahan persentasi pilihan jawaban siswa. (2) 

Sebagian siswa meyakini bahwa, besarnya gaya apung tidak sama dengan berat benda 

(miskonsepsi pada soal nomor 1). (3) Sebagian besar siswa percaya bahwa, ketika benda 

sudah berada seluruhnya dalam zat cair, gaya apung yang dialami benda bergantung 

A* 
7% 

B 
19% 

C 
71% 

D 
3% 

Pretes  Postes  
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pada kedalaman posisi benda (miskonsepsi pada soal nomor 2). (3) Siswa tidak 

menggunakan hukum Newton tentang gerak untuk menganalisis gaya-gaya yang 

bekerja pada benda terapung dan tenggelam. Temuan ini sama dengan hasil penelitian, 

Loverude et al (2003), Heron et al (2003) dan Yin et al (2008).   

Alternatif Pemecahan  

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang menggunakan hukum 

Newton tentang gerak dalam menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada benda terapung 

dan tenggelam. Pembelajaran yang telah diterapkan sengaja tidak menyinggung hukum-

hukum Newton tentang gerak. Hal Ini dilakukan dengan maksud untuk melihat sejauh 

mana siswa mampu mengaitkan konsep-konsep atau hukum-hukum yang telah 

diperoleh sebelumnya dengan konsep yang baru.  

Sebelum pembelajaran topik Archimedes ini siswa telah mempelajari hukum-

hukum Newton tentang gerak. Siswa sudah mempelajari bahwa setiap ada gaya (aksi) 

selalu ada reaksi (Hukum III); setiap benda yang menekan benda lain, akan mendapat 

gaya tekan balik (gaya normal) dari benda yang ditekan. Siswa juga sudah belajar 

hukum II Newton di mana jika jika suatu benda dalam keadaan diam, yaitu 

percepatannya nol, maka resultan gaya yang bekerja padanya haruslah nol; Jika  ̅ = 0, 

maka ƩF = 0. Melalui pembelajaran prinsip Archimedes ini, siswa telah memahami 

bahwa setiap benda yang berada di dalam fluida akan mendapatkan gaya ke atas (gaya 

apung) yang dihasilkan oleh fluida tersebut.  

Alternatif pembelajaran yang diusulkan adalah dengan meminta siswa 

mengidentifikasi semua gaya yang bekerja pada benda yang berada di dalam fluida, 

kemudian mengamati percepatan gerak benda, dan akhirnya menggunakan hukum II 

Newton untuk menentukan besarnya gaya apung dan/ atau membandingkan besarnya 

gaya apung  dengan gaya lainnya, misalnya berat benda. Empat peristiwa yang disajikan 

pada Gambar 4 berikut dapat digunakan sebagai bahan diskusinya.   

Situasi Penjelasan 

 Benda Terapung 

Gaya-gaya yang bekerja pada pada benda terapung adalah gaya apung 

(Fa) dan gaya berat (wbenda).  

 

 Dalam keadaan diam,  ̅     ƩF = 0 (hukum II Newton). 

ƩF = 0 

Fa – Wbenda = 0 

Fa = Wbenda   

 

 Benda Melayang 

Gaya-gaya yang bekerja pada pada benda melayang adalah gaya apung 

(Fa) dan gaya berat (wbenda).  

 Dalam keadaan diam,  ̅     ƩF = 0 (hukum II Newton).  

ƩF = 0 

Fa – wbenda = 0 

Fa = wbenda   

 Dalam keadaan dipercepat ke bawah,  ̅ ke bawah, Fa < w.  

 Dalam keadaan dipercepat ke atas,  ̅ ke atas, Fa > w 

 

Fa 

w 

Fa 

w 
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 Benda Tenggelam 

Gaya-gaya yang bekerja pada saat benda tenggelam adalah gaya apung 

(Fa), gaya normal (N) dan gaya berat (wbenda).  

 

 Dalam keadaan diam,  ̅     ƩF = 0 (hukum II Newton).  

ƩF = 0 

Fa + N – wbenda = 0 

Fa + N = wbenda, karena N ≠ 0 maka 

Fa < wbenda   

 

  

Benda Tergantung 

Gaya-gaya yang bekerja pada saat benda tergantung adalah gaya 

apung (Fa), gaya teganagn tali (T) dan gaya berat (wbenda).   

 

 Dalam keadaan diam,  ̅     ƩF = 0 (hukum II Newton).  

ƩF = 0 

Fa + T – wbenda = 0 

Fa + T = wbenda, karena T ≠ 0 maka 

Fa < wbenda   

 

Gambar 4. Gaya-gaya yang Bekerja pada Benda dalam Beberapa Situasi 

PENUTUP 

Implementasi strategi POE dapat mengungkap miskonsepsi siswa tentang gaya 

apung. Beberapa miskonsepsi siswa berhasil dihilangkan selama pembelajaran (mis: 

benda terapung karena ada udara dalam benda direduksi dengan demonstrasi 

mengapungkan benda yang tidak ada udara di dalamnya). Meskipun ada keberhasilan, 

miskonsepsi yang lain muncul setelah pembelajaran. Antara lain: (1) Benda terapung 

karena gaya apung tidak sama dengan berat benda. (2) Ketika benda sudah berada 

seluruhnya di dalam fluida, gaya apung yang dialaminya bergantung pada kedalaman 

posisi benda. Kesalahpahaman ini disebabkan karena siswa tidak menggunakan hukum 

Newton tentang gerak untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada benda ketika 

tercelup di dalam air. Oleh karena itu, pembelajaran tentang gaya apung perlu 

mengintegrasikan hukum Newton di dalamnya.  
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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan 

hasil belajar siswa Kelas IV SDN 1 Wanci mata pelajaran matematika pada materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 

1 Wanci yang berjumlah 28 orang yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 12 siswa 

perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan aktivitas siswa dan hasil 

belajar siswa pada setiap siklusnya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 Wanci pada mata pelajaran 

matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat adalah dengan 

langkah-langkah pembelajaran seperti berikut (1) tahap persiapan dimana seorang 

guru mempersiapkan RPP dan LKK, (2) tahap pembentukan kelompok dan 

pemberian nomor, (3) tahap memberikan pertanyaan, (4) tahap berpikir bersama 

dimana siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk menentukan jawaban dari 

permasalahan yang diberikan, (5) pemberian jawaban atau guru memanggil salah 

satu nomor dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban 

kelompoknya, dan (6) memberikan kesimpulan. 

Kata kunci:  NHT, hasil belajar matematika. 

Peran pendidikan sangat penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas 

dan berpotensi dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan akan terjadi proses 

pendewasaan diri sehingga di dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu 

masalah yang dihadapi selalu disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar. 

Mengingat peran pendidikan tersebut maka sudah seharusnya aspek pendidikan menjadi 

perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dinilai cukup 

berperan penting dalam membentuk siswa menjadi berkualitas, karena matematika 

sebagai suatu sarana berpikir untuk mengkaji sesuatu secara logis dan sistematis, maka 

perlu adanya peningkatan mutu pendidikan matematika. Salah satu hal yang harus 

diperhatikan adalah peningkatan hasil belajar siswa melalui peningkatan pemahaman 

konsep matematika siswa (Putrawan, 2014). 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang masih dianggap sulit 

dipahami oleh siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu dalam 

proses pembelajaran matematika diperlukan suatu model pembelajaran yang bervariasi 

(Aisyah, 2007). Artinya dalam penggunaan model pembelajaran tidak harus sama untuk 

semua materi pelajaran, sebab dapat terjadi bahwa suatu model pembelajaran tertentu 

cocok untuk satu materi pelajaran tetapi tidak untuk materi pelajaran yang lain. 

Kenyataan yang terjadi adalah penguasaan siswa terhadap materi matematika masih 

tergolong rendah jika dibanding dengan mata pelajaran lain. Kondisi seperti ini terjadi 

mailto:zulham.jaya18@gmail.com
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pula pada SDN 1 Wanci. Berdasarkan fakta yang ada terlihat bahwa penguasaan materi 

matematika oleh siswa masih tergolong rendah.  

Salah satu materi matematika yang penguasaan siswa rendah adalah pada materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, di mana pada materi tersebut banyak 

siswa yang belum bisa memahami konsep atau prosedur penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat yang mudah, cepat, dan tepat dalam pengerjaannya. siswa juga kurang 

bisa menyatakan suatu bentuk kalimat matematika dari soal cerita yang berkaitan 

dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata 

hasil belajar matematika siswa pada semester II tahun pelajaran 2014/2015 lalu. 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa khususnya pada materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Pembelajaran matematika di sekolah 

masih menggunakan model pembelajaran konvensional yakni suatu model pembelajaran 

yang banyak didominasi oleh guru, sementara siswa duduk secara pasif menerima 

informasi pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diduga merupakan salah satu 

penyebab kurangnya pemahaman konsep matematika siswa khususnya pada materi  

penjumlahan dan pengurangan bilangan sehingga menurunkan hasil belajar  matematika 

siswa. 

Berdasarkan permasalahan di atas perlu dikembangkan pembelajaran yang dapat 

membantu siswa dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Salah 

satunya adalah melalui model pembelajaran NHT, melalui model pembelajaran NHT 

siswa dibentuk dalam 4 sampai 5 kelompok diskusi, masing-masing siswa dalam 

kelompok diberi nomor, hal ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menggunakan keterampilan bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan bakat 

kepemimpinannya. Siswa pandai maupun siswa yang lemah sama-sama memperoleh 

manfaat melalui pembelajaran kooperatif (Arends, 2008).  

Siswa akan berinteraksi melalui diskusi secara bersama menyelesaikan masalah 

yang dihadapi, dengan bekerja secara kooperatif ini, kemungkinan konstruksi 

pengetahuan akan menjadi lebih besar sehingga siswa dapat sampai pada kesimpulan 

yang diharapkan (Fonica., Rina., Gusmaweti., dan Deswati, 2013). 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). 

PTK ini dalam pelaksanaannya menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) untuk memperbaiki proses pembelajaran dan 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 Wanci Kabupaten Wakatobi Provinsi 

Sulawesi Tenggara pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

Adapun subjek yang dijadikan penelitian adalah siswa kelas IV SDN 1 Wanci 

yang berjumlah 28 orang, yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 

Alasan kelas IV yang dijadikan sebagai subjek penelitian, karena kelas ini memiliki 

hasil belajar matematika yang paling rendah dibanding kelas-kelas lain. Pada penelitian 

ini ada dua faktor yang diteliti yaitu: 1) Siswa, faktor siswa yang diteliti mengenai 

aktivitas siswa dan hasil belajarnya; 2) Guru, faktor guru yang diteliti mengenai 

aktivitas mengajarnya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten 

Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, dari bulan Januari s.d Februari 2016. Penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus dan setiap siklus dilaksanakan 2 kali 
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pertemuan, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak empat kali pertemuan. Tiap siklus 

terdiri dari empat tahap kegiatan, yaitu (a) perencanaan dengan kegiatan membuat 

skenario pembelajaran, membuat lembar observasi, menyiapkan LKK, menentukan 

bahan dan media pembelajaran, dan menyusun alat evaluasi; (b) pelaksanaan tindakan; 

(c) observasi dan evaluasi; dan (d) refleksi. Keberhasilan aspek guru dapat dilihat pada 

kemampuan mengimplementasikan perencanaan pembelajaran yaitu: (1) membuka 

pembelajaran, (2) pelaksanaan pembelajaran, dan (3) menutup pelajaran serta tindak 

lanjut. Kriteria keberhasilan dari pihak peserta didik dapat dilihat pada keberhasilan 

tercapainya rencana tindakan yaitu hasil dan proses pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Penentuan keberhasilan belajar secara 

individu apabila siswa telah mencapai nilai ≥ 65 berdasarkan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) pelajaran Matematika di SDN 1 Wanci. Secara klasikal jika minimal 

70% siswa telah mencapai nilai ≥ 65 (KKM sekolah). 

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan statistik deskriptif 

kualitatif, yaitu mendeskripsikan hasil observasi dan nilai yang diperoleh setiap siswa 

pada keseluruhan tindakan pembelajaran, lalu dikomparasikan dan dihubungkan dengan 

indikator kinerja. 

HASIL PENELITIAN 

Setelah melalui 2 siklus pembelajaran, masing-masing siklus terdiri dari 2 

pertemuan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada pelajaran 

matematika, maka dapat dipaparkan pembelajaran kooperatif tipe NHT yang mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa adalah sebagai berikut. 

Persiapan 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran dengan membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sesuai 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.  

Penomoran (Numbering) 

Guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4-5 

siswa, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor. Dasar dalam pembentukan 

kelompok tersebut adalah berdasarkan nilai matematika siswa pada semester 

sebelumnya, perbedaan jenis kelamin serta perbedaan suku. Setelah terbentuk kelompok 

maka selanjutnya guru memberikan nomor kepada masing-masing siswa dalam setiap 

kelompok dan serta memberikan nama kelompok yang berbeda untuk setiap 

kelompoknya. Nama kelompok tersebut diberikan kepada setiap kelompok sesuai atau 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari dalam penelitian ini. Nama-nama 

kelompok yang terbentuk seperti berikut: kelompok penjumlahan, pengurangan, positif, 

negatif, dan kelompok bilangan bulat. 

Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Tugas 

yang diberikan kepada setiap kelompok adalah dalam bentuk Lembar Kegiatan 

Kelompok (LKK), dalam LKK tersebut memuat beberapa bentuk permasalahan untuk 

didiskusikan siswa secara bersama dalam kelompoknya. LKK tersebut juga telah 

dilengkapi dengan uraian materi beserta beberapa contoh penyelesaian masalah, 

sehingga dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan.  
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Berpikir Bersama (Head Together) 

Setiap kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tip 

kelompok dapat mengerjakannya atau mengetahui jawabannya. Pada langkah ketiga 

dalam model NHT ini, masing-masing siswa dalam kelompok berfikir bersama dalam 

usaha menemukan jawaban yang tepat atas tugas yang diberikan guru, serta berusaha 

meyakinkan masing-masing anggota kelompok mengetahui jawaban (jika jawaban 

sudah berhasil ditemukan kelompok tersebut) dari pertanyaan yang diberikan guru. 

Saat siswa berdiskusi dalam kelompok masing-masing guru berkeliling memantau 

jalannya diskusi setiap kelompok, jika ada kelompok yang mengalami kendala dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan atau ada siswa yang terlihat bingung dan tidak 

dapat berdiskusi dengan baik bersama teman kelompoknya, guru mendekati kelompok 

atau siswa tersebut dan menanyakan apa kendala yang dihadapi oleh siswa tersebut. 

Guru kemudian menjelaskan kembali kepada siswa yang mengalami masalah dalam 

diskusi sesuai masalah yang dihadapi siswa tersebut. Setelah dipastikan semua 

kelompok telah selesai mengerjakan satu kegiatan dalam LKK, guru kemudian 

menginstruksikan siswa untuk lanjut ke kegiatan berikutnya yang telah disediakan 

dalam LKK, begitu seterusnya sampai waktu dalam mengerjakan LKK telah selesai. 

Pemberian Jawaban (Answering) 

Langkah keempat ini, guru menyebut satu nomor dan bagi siswa yang nomornya 

disebut dari setiap kelompok mengangkat tangan dan melaporkan hasil atau jawaban 

kerja kelompoknya kepada seluruh siswa di kelas. Setelah semua kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, guru kemudian mengumumkan nilai dari 

hasil kerja tiap-tiap kelompok serta memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

mendapatkan nilai terbaik. 

Memberikan Kesimpulan 

Guru memfasilitasi siswa dalam rangkuman atau menyimpulkan, mengarahkan, 

dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari dan 

memberikan jawaban akhir dari semua pertanyaan yang berhubungan dengan materi 

yang disajikan. 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe NHT seperti yang 

dijelaskan di atas merujuk pada konsep Kagan dalam Lie (2010:59) bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki empat langkah yaitu (a) penomoran, (b) 

pengajuan pertanyaan, (c) berpikir bersama, dan (d) pemberian jawaban. Model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT tersebut kemudian dikembangkan oleh Ibrahim 

dalam Lie (2010:59) menjadi enam langkah pembelajaran yaitu: (a) persiapan, (b) 

pembentukan kelompok dan pemberian nomor, (c) memberikan pertanyaan, (d)  

mendiskusikan jawaban atau berpikir bersama, (e) pemberian jawaban dengan 

memanggil salah satu nomor dari salah satu kelompok, dan (f) memberikan kesimpulan. 

Menurut Kagan dalam Lie (2008:58) model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini 

secara tidak langsung melatih siswa untuk saling berbagi informasi, mendengarkan 

dengan cermat serta berbicara dengan penuh perhitungan, sehingga siswa lebih 

produktif. 

Berdasarkan hasil tes setiap siklusnya dapat dilihat peningkatan hasil belajar siswa 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan langkah-langkah 

pembelajaran seperti yang dipaparkan sebelumnya, yakni pada siklus 1 diperoleh rata-

rata sebesar 57,96 dengan ketuntasan belajar mencapai 56,52% dan meningkat pada 

siklus 2 dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 78,28 dengan ketuntasan belajar 

mencapai 90,28%. 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi selama proses belajar mengajar materi penjumlahan 

bilangan bulat dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, 

menunjukkan adanya peningkatan pada hasil belajar siswa pada setiap siklus. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa kelebihan pada model 

pembelajaran NHT dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kelebihan tersebut 

diantaranya sebagai berikut.  

Penomoran 

Guru membagi siswa dalam lima kelompok secara heterogen dengan 

pertimbangan taraf kecerdasan tiap anggota kelompok dengan berdasarkan nilai 

matematika semester yang sebelumnya. Pembagian kelompok secara heterogen ini 

bertujuan agar siswa dalam setiap kelompoknya dapat mengetahui mana anggota 

kelompok yang memerlukan bantuan dan yang dapat memberikan bantuan, hal ini 

memungkinkan terjadi diskusi yang baik dan harmonis diantara sesama anggota 

kelompok, sehingga siswa dapat mengetahui dan menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan dalam kelompoknya. Menurut Ibrahim dalam Nidhomuddin (2012:4) 

“pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar 

belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas 

bersama, dan mulai penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk 

menghargai satu sama lain dan pembelajaran kooperatif mempunyai efek yang berarti 

terhadap permainan yang luas terhadap keragaman ras, budaya dan agama, strata sosial, 

kemampuan dan ketidak mampuan”. 

Setelah pembentukan kelompok guru kemudian membagikan nomor ke semua 

siswa pada setiap kelompok. Nomor tersebut dituliskan pada kertas manila dengan 

bentuk dibuat lingkaran dan ukuran nomor terlihat jelas serta menggunakan variasi 

warna yang menarik. Tujuan dari pemberian nomor kepada siswa dalam setiap anggota 

kelompok agar tidak menimbulkan kegaduhan ketika guru menyuruh siswa 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas karena masing-masing siswa 

akan mengangkat tangan untuk dapat dipilih oleh guru untuk menjawab. Hal ini 

didukung oleh struktur pembelajaran kooperatif tipe NHT yang dikembangkan oleh 

Kagan dalam Tryana (2008) “menghendaki agar para siswa bekerja saling bergantung 

pada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. Struktur tersebut dikembangkan 

sebagai bahan alternatif dari struktur kelas tradisional seperti mengacungkan tangan 

terlebih dahulu untuk kemudian ditunjuk oleh guru untuk menjawab pertanyaan yang 

telah dilontarkan. Suasana seperti ini menimbulkan kegaduhan dalam kelas, karena para 

siswa saling berebut dalam mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru”. 

Pemberian nomor yang berbeda pada setip siswa dalam suatu kelompok juga 

memiliki manfaat dalam mengacu siswa untuk tidak sepenuhnya menggantungkan 

kemampuannya pada siswa yang lebih pandai, karena guru akan memanggil nomor 

secara acak untuk mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok di depan 

kelas. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rofiah (2015:5) bahwa “dengan memiliki 

nomor yang berbeda siswa akan mengembangkan kemampuannya untuk memahami 

materi yang diajarkan sehingga pada saat guru menyebut nomor yang dimilikinya untuk 

menjawab pertanyaan siswa dapat melakukannya dengan baik. Pada tahap ini guru juga 

memberikan nama pada setiap kelompok yang disesuaikan dengan materi pembelajaran 

agar guru lebih mudah membedakan setiap kelompok dan siswa dapat selalu mengingat 

materi yang ajarkan”. 
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Pengajuan pertanyaan 

Pertanyaan dimuat dalam bentuk Lembar Kegiatan Kelompok (LKK), lembar 

kegiatan kelompok ini merupakan bentuk pengembangan dari lembar kegiatan siswa 

(LKS) yang dikemas khusus untuk dikerjakan secara kelompok dalam bentuk lembar 

kegiatan kelompok. Pertanyaan-pertanyaan dalam LKK dibuat dalam beberapa bentuk 

kegiatan dengan tingkat kerumitan yang berbeda-beda dari setiap kegiatan ke kegiatan 

berikutnya, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan daya nalar 

siswa dengan diberikan variasi bentuk pertanyaan dengan tingkat kerumitan yang 

berbeda. LKK yang dibagikan ke setiap kelompok dilengkapi dengan ringkasan materi 

sehingga dapat memudahkan siswa mengerjakan masalah-masalah yang diberikan 

dalam LKK. Menurut Prastowo (2014:209) “seseorang akan belajar jika ia aktif 

mengontruksi pengetahuan di dalam otaknya. Salah satu cara mengimplementasikannya 

di kelas adalah dengan mengemas materi pembelajaran dalam bentuk LKS, yang 

memiliki ciri-ciri mengetengahkan terlebih dahulu fenomena yang bersifat konkret, 

sederhana, dan berkaitan dengan konsep yang dipelajari”. 

Berpikir bersama 

Guru berkeliling memantau jalannya diskusi setiap kelompok dan memotivasi 

siswa agar berkerja sama dengan baik dalam kelompoknya. Menurut Sagala (2009:104) 

motivasi merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya pada proses belajar siswa. 

Sutikno (2009:143) menjelaskan “... guru juga hendaklah membantu siswa dalam 

menjaga dan meningkatkan motivasi belajarnya”. Oleh karena itu, upaya untuk 

menggerakkan, mengarahkan dan mendorong kegiatan siswa untuk belajar dengan 

penuh semangat dan vitalitas yang tinggi dibutuhkan motivasi (Purwanto, 2002:61). 

Fathurrohman & Sutikno (2007:19) juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan belajar 

mengajar motivasi sangat diperlukan karena seseorang yang tidak mempunyai motivasi 

dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar 

Guru mendekati kelompok atau siswa yang mengalami masalah dalam diskusi, 

membuat kegaduhan dalam kelompoknya atau terlihat kebingungan dalam 

menyelesaikan soal dalam LKK, dalam menangani kondisi seperti ini guru tidak 

memanggil siswa ke depan kelas atau memisahkan siswa tersebut dari kelompoknya, 

namun guru langsung mendekati kelompok/siswa tersebut dan memberikan bimbingan, 

pengarahan dan penjelasan terkait dengan masalah yang dihadapi. Hal ini bertujuan agar 

siswa tidak merasa malu atau kehilangan harga diri sehingga minat dan motivasi 

belajarnya berkurang. Seperti yang dikemukakan oleh Jaini (2010) bahwa. 

Pengaruh dari hilangnya harga diri bagi siswa besar. Tanpa harga diri, peserta 

didik akan berlaku sangat emosional dan pasti menurunkan motivasi belajarnya. 

Penting bagi guru untuk menyadari hal ini. Berhati-hati dengan latar belakang dan 

tidak menyinggung perasaan orang lain merupakan hal yang harus diperhatikan 

guru untuk peserta didiknya. Contohnya; jika seorang peserta didik dihukum 

dengan cara maju ke depan dan menjewer kupingnya sendiri dan kakinya diangkat 

satu, niscaya ia tidak akan respek lagi terhadap guru dan mungkin materi serta 

keseluruhan proses belajarnya.  

Guru membatasi waktu dalam menyelesaikan lembar kegiatan kelompok agar siswa 

tidak santai dan selalu terpacu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam 

LKK yang diberikan. Guru juga sering mengingatkan sisa waktu yang harus ditempuh 

dalam mengerjakan LKK.  
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Pemberian jawaban 

Guru menyebut satu nomor dan siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang 

sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban kepada siswa di kelas. Penentuan 

nomor nini dengan cara pengundian, demikian pula untuk penentuan kelompok yang 

akan menjawab. Selanjutnya guru mengumumkan hasil/nilai perolehan tiap kelompok 

dan guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang mendapat nilai tertinggi. 

Guru memberikan penghargaan berupa kata-kata pujian maupun simbol-simbol pada 

siswa. Penghargaan ini dilakukan untuk memacu motivasi belajar siswa. Sejalan dengan 

yang dikemukakan oleh Rofiah (2015:3) pada tahap akhir dari model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT adalah memberikan penghargaan yang berupa kata-kata pujian atau 

simbol-simbol pada siswa dan memberi nilai yang lebih tinggi kepada kelompok yang 

hasil belajarnya lebih baik. Penghargaan ini dilakukan untuk memacu motivasi belajar 

siswa, karena motivasi memiliki peranan penting untuk menentukan kesuksesan suatu 

pembelajaran. 

Dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT, disadari oleh guru sangat banyak membutuhkan waktu, sehingga setiap akhir 

kegiatan pembelajaran guru terkadang tidak sempat menyimpulkan hasil pembelajaran, 

memberikan evaluasi untuk menentukan daya serap siswa, dan memberikan tugas 

rumah sebagai tindak lanjut. Walaupun demikian, secara akumulasi menunjukkan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT mampu meningkatkan 

aktivitas belajar siswa, sehingga tampak bahwa pembelajaran yang dilakukan dalam 

penelitian ini lebih berpusat pada siswa (student centre), dimana peran seorang guru 

dalam pembelajaran hanya bersifat sebagai mediator dan fasilitator. 

PENUTUP 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT yang mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: (1) persiapan, dalam tahap ini guru 

mempersiapkan rancangan pelajaran dengan membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sesuai dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT, (2) penomoran (Numbering), guru membentuk siswa 

dalam beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa, setiap siswa dalam 

setiap kelompok mendapat nomor. Dasar dalam pembentukan kelompok tersebut adalah 

berdasarkan nilai matematika siswa pada semester sebelumnya, perbedaan jenis kelamin 

serta perbedaan suku. Setelah terbentuk kelompok maka selanjutnya guru memberikan 

nomor kepada masing-masing siswa dalam setiap kelompok dan serta memberikan 

nama kelompok yang berlainan untuk setiap kelompoknya, (3) Pengajuan pertanyaan 

(Questioning), guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

Sebelum membagikan tugas guru terlebih dahulu memastikan setiap kelompok memiliki 

sumber informasi yang relevan seperti buku paket modul dan lainnya, sehingga dapat 

memberikan kemudahan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. (4) 

berpikir bersama (head together), setiap kelompok mendiskusikan jawaban yang benar 

dan memastikan tip kelompok dapat mengerjakannya atau mengetahui jawabannya. 

Pada langkah ketiga dalam model NHT ini, masing-masing siswa dalam kelompok 

berfikir bersama dalam usaha menemukan jawaban yang tepat atas tugas yang diberikan 

guru, serta berusaha meyakinkan masing-masing anggota kelompok mengetahui 

jawaban (jika jawaban sudah berhasil ditemukan kelompok tersebut) dari pertanyaan 

yang diberikan guru. (5) pemberian jawaban (answering), dalam langkah keempat ini, 

guru menyebut satu nomor dan bagi siswa yang nomornya disebut dari setiap kelompok 

mengangkat tangan dan melaporkan hasil atau jawaban kerja masing-masing 
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kelompoknya kepada seluruh siswa di kelas. (6) memberikan kesimpulan, guru 

memberikan kesimpulan atau jawaban akhir dari semua pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi yang disajikan. 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disarankan 

hal-hal sebagai berikut: (1) setiap guru sebaiknya menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT karena, model pembelajaran kooperatif ini sangat cocok diterapkan 

untuk membangkitkan semangat dan motivasi siswa untuk belajar baik secara individu 

maupun kelompok sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya; (2) penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini membutuhkan banyak waktu, baik dalam 

pembagian kelompok maupun dalam pelaksanaan tindakannya, oleh karena itu guru 

yang menggunakan model pembelajaran ini harus dapat mengefektifkan setiap fase 

tindakan dalam kegiatan pembelajarannya. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model ABC (Anticipation, Buildig Knowledge and Consolidation)  

dalam pembelajaran matematika di kelas V SD Negeri Kapota Yudha. Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa yang berjumlah 36 orang terdiri dari 19 

siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

model ABC dengan  langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 1. antisipasi, 2. 

membangun pengetahuan, 3. konsilidasi dapat meningkat hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran metamatika. Hasil belajar siswa secara individu pada siklus I, 

pertemuan I. 16.67%, pertemua II. 22.22%, pertemuan ke III, 33.33% sementara 

pada siklus II pertemuan I. 66.67%, pertemuan II. 75.00% dan pertemua ketiga 

80.56%.  

Kata Kunci: Matematika, Hasil Belajar, Model Pembelajaran ABC  

Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang bilangan. Menurut De Lange 

(2004:8) yang mengatakan bahwa matematika merupakan bahasa yang mengambarkan 

pola-pola yang ada di alam dan pola yang diciptakan oleh pikiran manusia, Pola itu 

dapat menjadi nyata atau khayalan, visual atau mental, statis atau dinamis, kualitatif 

atau kuantitatif, matematika dapat timbul dari dunia di sekitar kita, dari kedalaman 

ruang dan waktu atau dari kerja bagian pikiran manusia. Sementara menurut Susanto 

(2013:184) menyatakan bahwa matematika merupakan bidang studi yang diperlukan  

untuk melatih orang dalam berhitung dan berpikir untuk menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa matematika merupakan suatu 

bahasa yang menggambarkan pola dan dapat melatih seseorang bepikir dalam 

menyelesaikan masalah dalam pembelajaran matematika.  

Pembelajaran matematika sangat penting bagi setiap siswa, karena matematika 

mampu membuat siswa  mengolah pikirannya  untuk menyelesaikan masalah yang 

ditemui dalam pembelajaran matematika di kelas. Menurut Shadiq (2007:1)  proses 

pembelajaran matematika di kelas akan sangat ditentukan oleh pandangan  dan 

keyakinan guru terhadap matematika itu sendiri. Karenanya, ketidaksempurnaan 

memahami „matematika‟ dari seorang guru sedikit banyak akan menyebabkan 

ketidaksempurnaan pada proses pembelajarannya di kelas. Kata lainnya, pandangan dan 

keyakinan yang benar terhadap pengertian serta definisi matematika diharapkan akan 

dapat membantu proses pembelajaran matematika yang lebih efektif, efisien, dan sesuai 

dengan tuntutan zaman.  

Salah satu masalah yang ditemui oleh guru dalam membelajarkan matematika di 

kelas adalah hasil belajar siswa yang masih rendah, hal ini akibat dari metode dan 

model yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas yang masih berpusat pada 

guru.  Oleh sebab itu perlu adanya perubahan yang harus dilakukan dalam mengajar,  

pemberian  kesempatan belajar yang  lebih kepada siswa. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Unarau (Kumari. 2010.1) yang mengatakan bahwa ruang kelas yang sukses 
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apabila gurunya lebih banyak memberikan waktu kepada siswa dalam proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 24 Agustus 

2015 di kelas V SD Negeri Kapota Yudha menunjukan hasil belajar siswa masih rendah 

hal tersebut merujuk pada hasil nilai ulangan harian pada mata pelajaran matematika 

yang dilaksanakan guru kelas V. Hasil ulangan bila diperentasikan secara individu dan 

klasikal masih dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan 

sebesar 75%. Rendah hasil belajar siswa dan tidak tercapai KKM akibat oleh beberapa 

faktor diantaranya penggunaaan model  dan metode pembelajaran. Contohnya ketika 

guru  menyampaikan materi di kelas masih menggunakan metode ceramah dimana 

semua kegiatan masih banyak berpusat kepada guru hal ini mengakibatkan waktu untuk 

siswa dalam mendalami materi sangat kurang sehingga kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal sangatlah rendah.  

Hasil belajar merupakan kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu soal yang 

diberikan oleh guru apakah itu melalui lembar kerja siswa yang dikerjakan secara 

berkelompok maupun lembar kerja mandiri yang dikerjakan oleh siswa secara mandiri 

sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Hal ini sejalan pendapat yang di 

kemukan oleh Hamalik (2003:155) yang mengatakan bahwa hasil belajar adalah 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa  yang dapat di amati dan di ukur 

dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat di artikan 

sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik sebelumnya yang 

tidak tahu menjadi tahu.  

Zain dalam Susanto (2013:3) mengatakan bahwa hasil belajar dapat dikatakan 

telah tercapai apabila terpenuhi 2 aspek berikut: 1). Daya serap terhadap bahan 

pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi, baik secara individu maupun secara 

klasikal. 2) Prilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa 

baik secara individu maupun secara klasikal atau kelompok sementara menurut Brahin 

dalam Susanto (2013:5) mengatakan bahwa hasil belajar merupakan tingkat 

keberhasilan siswa dalam memahami materi pelajaran di sekolah yang diberikan skor 

dari hasil evaluasi pada mata pelajaran itu sendiri. berdasarkan dua pendapat ahli diatas 

mengenai hasil belajar dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar merupakan suatu 

hasil dari pekerjaan siswa yang diberikan nilai atau skor oleh guru setelah 

menyelesaikan soal yang diberikan.  

Secara umun kita memahami bahwa model pembelajaran merupakan  salah satu 

cara yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa, model 

pembelajaran juga merupakan suatu cara untuk mendukung proses kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Misalnya pada mata pelajaran matematika dimana dalam mata 

pelajaran ini siswa dituntut untuk dapat memecahkan masalah yang berhubungan 

dengan  perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan, empat aspek  tersebut 

mempunyai fungsi masing-masing dalam menyelesaikan masalah berupa soal yang ada 

dalam pembelajaran matematika di kelas. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudrajat 

(2008) yang mengatakan bahwa model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai 

dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.  

Model Pembelajaran ABC (Anticipation, Building Knowledge and Consolidation) 

adalah suatu model pembelajaran yang dikembangkan untuk menumbuhkan rasa dalam 

diri dan pikiran siswa untuk bertanya dan menggali informasi sendiri terhadap materi 

yang akan dipelajari, model ini juga bertujuan untuk mengarahkan siswa untuk 

melakukan penyelidikan mengenai materi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 
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dikemukan oleh Craword  et al (2005:4) yang menyatakan bahwa model ABC adalah 

suatu model yang mewajibkan guru untuk mampu mengarahkan dan memberikan 

motivasi kepada siswa, sehinga siswa berani bertanya, menanyakan, dan menggali 

informasi serta mampu mereflesikan apa yang telah mereka pelajari dan menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Craword  et al (2005:6) membagi model pembelajaran  ABC mempunyai tiga 

tahap  dalam proses pembelajaran di kelas. Tahap antisipasi adalah tahap awal dalam 

proses  pembelajaran, tahap ini siswa diarahkan oleh guru untuk bertanya mengenai 

materi yang akan dipelajari. Tahap ini berfungsi untuk memanggil kembali pengetahuan 

siswa mengenai materi, tahap ini menjadi informasi awal bagi guru untuk menilai 

pemahamam siswa terhadap materi. Tahap membangun pengetahuan  merupakan tahap 

inti dalam proses pembelajaran, Tahap ini guru  diharapkan mampu mengarahkan siswa 

untuk dapat menggali informasi dari buku dan mempunyai keberanian untuk bertanya 

mengenai materi, tahap ini juga bertujuan agar siswa dapat mengidentifikasi, memahami 

dan mampu membuat kesimpulan mengenai materi . Tahap konsildasi merupakan tahap 

akhir dari proses pembelajaran, tahap ini siswa diharapkan mampu memahami ide-ide 

baru dari materi dan dapat merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, tahap ini 

bertujun agar siswa dapat merangkum gagasan utama, berdiskusi dengan teman 

kelompok dan merefleksikan pengetahuan mereka setelah proses pembelajaran.  

METODE  

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri Kapota Yudha. Jumlah sampel 

sebanyak 36 orang siswa  yang terdiri dari 19 orang siswa perempuan dan 17 orang 

siswa laki-laki. Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 2 bulan 

yaitu di mulai pada bulan januari sampai bulan februari 2016. Pertemuan dalam 

penelitian  ini  sebanyak 6 kali tatap muka dengan siswa, tiga pertemuan disiklus I dan 3 

pertemuan disiklus II.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti setelah menggunakan model 

ABC pada mata pelajaran matematika di kelas V SD Negeri kapota yudha kota 

Makassar di peroleh hasil belajar siswa setelah mengerjakan  lembar kerja siswa (LKS) 

yang diberikan oleh guru sebagai berikut: 

Pertemuan pertama siklus I.  

Tahap antisispasi guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

yang akan dipelajari, tujuannya adalah untuk mencoba mengingatkan kembali mengenai 

pengetahuan mereka tentang materi yang lalu dan mengaitkan dengan materi yang akan 

dipelajari, berikut deskripsi  tanya jawab guru dan murid pada tahap antisipasi: 
G : Apakah kalian sudah pernah mendengar kata  jarak, waktu dan kecepatan? 

S : Pernah pak. 

G : Kalau begitu, apa itu jarak, waktu dan kecepatan 

S : Jarak adalah panjang, waktu  adalah waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas  dan 

kecepatan adalah kecepatan dalam berlari. 

Pada tahap ini siswa belum mampu mengingat kembali pengetahuannya mengenai 

materi dan mengajukan pertanyaan awal mengenai materi yang akan dipelajari hal ini 

karena siswa kurang mendapat kesempatan atau dilatih untuk bertanya.  

Tahap membangun pengetahuan guru mengarahkan siswa untuk mencari 

informasi mengenai materi di buku paket, kemudian guru melakukan tanya jawab 

dengan siswa untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi setelah membaca 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

590 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

buku, kegiatan selanjutnya guru memberikan penjelasan dan contoh kepada siswa 

mengenai cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan materi. Apabila siswa 

sudah memahami penjelasan guru mengenai penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan materi tersebut guru membagikan LKS kepada setiap kelompok yang sudah 

dibagi sebelumnya. Setelah siswa selesai mengerjakan LKS guru mengumpulkan hasil 

pekerjaan siswa.  
G : Apakah kalian pernah mendengar kata jarak waktu dan kecepatan? 

S : Sudah Pak. 

G : Coba angkat tangan yang berani memberikan penjelasan mengenai apa itu jarak, waktu dan 

kecepatan? 

S : Saya pak. 

G : Ya Silahkan. 

S : Jarak adalah letak jarak antara benda, waktu adalah jam, dan kecepatan adalah cepatnya orang 

berlari.   

Pada tahap ini siswa mulai belajar mencari tahu konsep yang akan dipelajari dan 

berusaha memahaminya selain itu siswa sudah menjawab pertanyaan guru,  hanya saja 

masih perlu latihan dalam menyelesaikan soal. Perlu pemberian kesempatan yang lebih 

buat siswa untuk melatih diri mereka sendiri sehingga mereka mampu untuk 

mengajukan pertanyaan dan menjawab soal dengan benar.    

Berikut hasil contoh pekerjaan siswa dari kelompok 1 pada LKS untuk soal aktifitas 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban yang diberikan siswa dalam kelompok 1 kurang lengkap,  karena siswa 

hanya menuliskan posisi andi pada pukul 09.00, sementara posisi budi dan candra siswa 

tidak mengerjakannya.  

Tahap konsilidasi guru melakukan kegiatan tanya jawab bersama siswa hal 

tersebut  dilakukan guru dengan tujuan untuk melatih siswa  merefleksikan pengetahuan 

mereka mengenai materi yang telah dipelajari. Setelah itu guru menunjuk 2 orang siswa 

perwakilan kelompok yang berbeda, penunjukan dilakukan secara acak untuk tampil di 

depan kelas untuk menpresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya.  Pada tahap ini 

siswa masih perlu diberi kesempatan yang lebih dan latihan  dalam merefleksikan  

materi yang telah mereka pelajari. 

Pertemuan kedua siklus I 

Tahap antisipasi guru membuka pembelajaran dengan melakukan apersepsi 

diawal pembelajaran hal ini dilakukan untuk mengingatkan kembali pengetahuan siswa 

yang telah lalu dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari,  setelah itu guru 

melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa.  
G : Coba siapa yang masih ingat mengenai definisi jarak, waktu dan kecepatan? 

S : Jarak adalah rentang posisi antara benda yang satu dengan yang lain. waktu adalah lamanya 

seseorang melakukan aktivitas dan kecepatan adalah perubahan posisi benda dari titik satu 

ketitik lain   
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Pada Tahap ini guru perlu melatih siswa dalam mengingat kembali 

pengetahuannya mengenai materi dan mengajukan pertanyaan tentang materi yang akan 

dipelajari.  

Tahap membangun pengetahuan guru menugaskan siswa untuk mencari 

informasi di dalam buku paket mengenai materi, setelah itu guru memberikan  

penjelasan mengenai definisi jarak, waktu dan kecepatan, Kegiatan selanjutnya guru 

bersama siswa membahas contoh soal dengan menggunakan konsep J, K,W, dalam 

menyelesaikan contoh soal tersebut, setelah itu guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya mengenai contoh soal, guru kemudian  membagikan LKS kepada 

siswa dengan tujuan untuk melihat apakah siswa yang telah dibagi kedalam kelompok 

sudah memahami materi tersebut. Berikut hasil contoh pekerjaan siswa dari kelompok 6 

untuk soal aktifitas 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban yang diberikan oleh kelompok 6 pada soal aktifitas 1 masih terdapat 

kesalahan, untuk hewan harimau dan singa siswa dalam kelompok 6 sudah memberikan 

jawaban yang benar tetapi untuk hewan jitah siswa dalam kelompok 6 masih salah 

memberikan jawaban, kesalahan siswa adalah membagi bilangan 1800 dengan 20 

dimana merekan menuliskan 140 km yang benar adalah 90 km.  

Tahap konsilidasi guru mengarahkan siswa untuk melakukan refleksi mengenai 

materi yang sudah dipelajari dengan cara menunjuk 2 perwakilan siswa untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Pada tahap ini siswa masih perlu 

arahan dan bimbingan dari guru sehingga siswa dapat merefleksikan pengetahuan 

mereka terhadap materi yang telah di pelajari. 

Pertemuan ketiga  siklus I. 

Tahap antisipasi guru melakukan apersepsi mengenai materi dengan cara 

melakukan kegiatan tanya jawab tujuanya untuk mengingatkan kembali pengetahuan 

siswa yang telah lalu mengenai materi yang akan dipelajari saat itu. Siswa sudah mulai 

dapat mengingat kembali pengetahuan mereka terhadap materi yang akan dipelajari 

selain itu siswa mulai dapat menjawab pertanyaan guru dengan baik. Pada tahap ini 

guru masih perlu membimbing siswa agar mempunyai keberanian dalam bertanya 

kepada guru mengenai materi yang akan dipelajari.   
G : Coba siapa yang bisa membantu bapak menyebutkan alat yang digunakan dalam mengukur 

jarak, waktu dan kecepatan? 

S : Saya pak, jarak di ukur dengan meter, waktu di ukur dengan jam sedang kecepatan di ukur 

dengan spidometer.  

G : Bagus, siapa yang bisa membantu bapak menjelaskan definisi jarak, waktu dan kecepatan?  

S : Jarak adalah posisi benda yang satu dengan yang lain, waktu adalah lama seseorang 

mengerjakan sesuatu dan kecepatan adalah waktu yang digunakan orang untuk berpindah. 

G : Bagus. 
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Tahap membangun pengetahuan siswa ditugaskan oleh guru membaca buku 

untuk mencari informasi di buku paket mengenai materi jarak, waktu dan kecepatan, 

setelah siswa membaca buku, guru memberikan penjelasan mengenai materi, guru 

bersama siswa membahas contoh soal dengan menggunakan konsep J,K,W dan konsep 

bilangan loncat sebagai solusi dalam menyelesaikan soal. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Selanjutnya guru membagikan LKS kepada 

siswa. Pada tahap ini siswa mulai mampu mengidentifikasi materi setelah membaca 

buku tetapi siswa masih perlu latihan dan waktu  yang lebih banyak dalam 

menyelesaikan soal. Berikut contoh hasil pekerjaan siswa dari kelompok 5 untuk soal 

aktifitas 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban yang diberikan siswa dalam kelompok 5 pada soal aktivitas 2 masih 

kurang tepat dan lengkap, untuk posisi A (andi) siswa melakukan kesalahan dalam 

penulisan waktu dari pukul 05.08 ke pukul 05.10. yang benar adalah 05.08 ke 05.12. 

Untuk posisi Bobi kesalahan yang dibuat siswa adalah penulisa waktu star dimana siswa 

menuliskan 05.02 yang benar adalah 05.00. untuk posisi Cica siswa tidak mengerjakan.  

Tahap konsilidasi guru menugaskan siswa untuk merefleksikan pembelajaran 

hari ini dengan cara menunjuk 2 orang siswa dari 2 kelompok yang berbeda untuk 

tampil di depan kelas mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Siswa mulai 

mampu merefleksikan pengetahuannya di akhir pembelajaran. 

Tabel.1. Hasil refleksi pembelajaran di siklus I 

Kendala Penyebab Pemecahan Masalah 

a. Siswa belum mampu 

mengajukan pertanyaan   

 

 

b. Siswa belum mencari 

informasi di buku paket 

dengan baik, 

 

c. Siswa belum mampu 

menyelesaikan LKS 

dengan baik dan tepat. 

 

d. Siswa belum mampu 

merefleksikan 

pengetahuannya setelah 

belajar. 

a. Siswa jarang di latih untuk 

mengajukan pertanyaan. 

 

 

b. Siswa jarang diarahkan untuk 

mencari informasi sendiri di 

buku paket. 

 

c. Siswa tidak memperhatikan 

dengan baik penjelasan guru 

mengenai cara penyelesaian 

LKS yang baik dan benar. 

d. Siswa tidak pernah dilatih 

melakukan refleksi. 

a. Memberikan banyak  

kesempatan kepada siswa 

untuk lebih banyak bertanya 

mengenai materi. 

b. Melatih dan membimbing 

siswa menggali informasi di 

buku paket yang berkaitan 

dengan materi. 

c. Melakukan tanya jawab setelah 

memerikan penjelasan 

mengenai cara menyelesaikan 

LKS dengan baik dan benar. 

d. Melatih dan membimbing 

siswa melakukan kegiatan 

refleksi di akhir pembelajaran.  
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Pertemuan Pertama Siklus II 

Tahap antisipasi guru melakukan apersepsi dengan tujuan untuk melihat apakah 

siswa masih mengingat pengetahuan mereka yang telah lalu, guru melakukan kegiatan 

tanya jawab dengan siswa yang berhubungan dengan materi jarak, waktu dan kecepatan.    
G : Coba siapa yang bisa membantu bapak menjelaskan apa itu  jarak, waktu dan kecepatan? 

S : Saya pak, Jarak adalah jarak letak posisi benda A dengan benda B 

G : Bagus, Kalau Waktu? 

S : Waktu adalah  lamanya  orang atau benda  menyelesaikan sesuatu. 

G : Bagus, Kalau kecepatan? 

S : Kecepatan adalah waktu yang di gunakan seseorang atau benda untuk berpindah posisi. 

Pada Tahap ini guru masih perlu membimbing siswa dapat mengingat kembali 

pengetahuan mereka mengenai materi yang akan dipelajari selain itu sudah mulai 

mampu untuk mengajukan pertanyaan kepada guru. Tetapi siswa masih perlu dilatih 

dalam mengajukan pertanyaan.  

Tahap membangun pengetahuan guru memberikan penjelasan tambahan 

mengenai jarak, waktu dan kecepatan dengan menggunakan media power point Hal ini 

dilakukan untuk membantu guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa 

mengenai materi dan cara menyelesaikan soal  dengan menggunakan konsep bilangan 

loncat pada materi, setelah itu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi dan konsep bilangan loncat, selanjutnya guru membagikan 

LKS kepada kelompok yang telah dibentuk oleh guru, pengerjaan LKS ini bertujuan 

untuk melihat tingkat pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal dengan 

menggunakan konsep bilangan loncat.   

Pada tahap ini siswa mulai mampu mengajukan pertanyaan kepada guru dan 

menyelesaikan soal walupun masih terdapat kekeliruan yang dibuat siswa dalam 

mengerjakan soal tersebut. Berikut contoh hasil pekerjaan siswa dari kelompok 5 untuk 

soal aktifitas 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban yang diberikan oleh siswa dalam kelompok 5 untuk soal aktifitas 3 masih 

kurang tepat, siswa menuliskan jawaban untuk kakak tua 30 km, nuri 45 km dan gagak 

45 km yang benar adalah jarak yang ditempuh oleh ketiga hewan tersebut sama yaitu 60 

km.  

Tahap konsilidasi guru mengumpulkan LKS yang sudah dikerjakan oleh siswa 

dan melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa dengan tujuan agar siswa dapat 

merefleksikan materi yang sudah mereka pelajari. kemudian guru menunjuk 2 orang 

siswa sebagai perwakilan dari 2 kelompok yang berbeda  secara acak untuk tampil di 

depan kelas mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Siswa mulai dapat 

merefleksiskan pengetahuan mereka setelah pembelajaran.  
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Pertemuan Kedua Siklus II 

Tahap antisipasi guru melakukan apersepsi untuk memanggil kembali 

pengetahuan siswa yang telah lalu  selain itu guru juga melakukan kegiatan  tanya jawab 

dengan siswa mengenai materi untuk mengetahui dimana letak kesusahan siswa dalam 

memahami materi yang sudah diajarkan.  
G : Apa kalian masih ingat dengan materi jarak, waktu dan kecepatan? 

S : Masih pak. 

G : Coba siapa yang bisa membantu bapak menjelaskan pengertian jarak, waktu dan kecepatan? 

S : Saya pak. Jarak adalah letak posisi Andi dengan Budi. 

S1 : Waktu adalah lamanya orang dalam bekerja. 

S2 : Kecepatan adalah waktu yang digunakan oleh orang atau benda untuk berpindah. 

G : Bagus. 

Pada tahap ini siswa masih takut untuk  mengajukan pertanyaan kepada guru 

mengenai materi hal tersebut karena siswa masih kurang terbiasa dan sangat jarang 

diberi kesempatan untuk bertanya oleh guru sebelumnya.   

Tahap membangun pengetahuan guru mengarahkan siswa untuk membaca buku 

paket dengan tujuan untuk mencari informasi mengenai materi, kemudian guru 

memberikan penjelasan mengenai materi dengan bantuan media pembelajaran berupa 

power point, hal ini dilakukan guru untuk membantu menjelaskan kepada siswa 

mengenai materi dan konsep bilangan loncat sebagai solusi untuk menyelesaikan soal. 

setelah itu guru melakukan kegaiatan tanya jawab dengan siswa untuk melihat apakah 

siswa telah memahami penjelasan guru. Kemudian guru membagikan LKS kepada 

kelompok yang sudah di bentuk sebelumnya, hal ini dilakukan untuk melihat tingkat 

pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi.  

Pada tahap ini siswa sudah mulai mampu menyelesaikan soal dengan baik hanya 

saja masih terdapat sedikit kekeliruan dalam menyelesaikan soal.  Berikut contoh hasil 

pekerjaan siswa dari kelompok 4 untuk soal aktifitas 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban yang diberikan oleh siswa dalam kelompok 4 sudah tepat dan benar 

sesuai yang diharapkan oleh guru. hal ini mengindikasikan bahwa siswa sudah mulai 

paham dalam menyelesaikan soal.  

Tahap konsilidasi guru mengumpulkan LKS yang sudah dikerjakan oleh setiap 

kelompok kemudian guru melakukan diskusi dengan siswa mengenai materi dan soal 

yang sudah dikerjakan. guru menunjuk 2 orang siswa dari 2 kelompok yang berbeda 

untuk mewakili kelompoknya menpresentasikan hasil pekerjaan kelompok di depan 

kelas.  

Pada Tahap ini siswa sudah mampu merefleksi pengetahuannya setelah proses 

pembelajaran tetapi masih perlu pelatihan dan bimbingan dari guru.  



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

595 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Pertemuan Ketiga Siklus II. 

Tahap antisipasi guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat lagi 

dalam belajar  selanjutnya guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya jawab 

dengan siswa dimana guru mencoba mengingatkan kembali siswa akan pengetahuan 

mereka mengenai jarak, waktu dan kecepatan dan mengaitkan materi tersebut dengan 

dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan.  
G : Apa kalian masih ingat dengan materi jarak, waktu dan kecepatan? 

S : Masih pak. 

G : Coba siapa yang bisa membantu bapak menyebutkan satuan untuk mengukur jarak, waktu dan 

kecepatan? 

S : Saya pak. untuk mengukur jarak digunakan meter, waktu digunakan jam dan kecepatan di 

gunakan spidometer. 

G : Bagus sekali, siapa lagi yang tahu pengertian dari jarak, waktu dan kecepatan? 

S : Saya Pak. Jarak adalah letak posisi benda A dengan benda B, waktu adalah lamanya 

seseorang dalam bekerja, kecepatan adalah waktu yang dipakai oleh orang untuk berpindah 

posisi. 

G : Bagus. 

Tahap membangun pengetahuan guru menugaskan siswa untuk mencari 

informasi mengenai materi yang akan dipelajari di buku paket yang sudah dibagikan. 

Setelah itu guru kembali melakukan kegiatan taya jawab untuk mengetahui pemahaman 

siswa mengenai materi setelah membaca buku paket, kemudian guru meluruskan 

pemahaman siswa dengan memberikan penjelasan mengenai materi yang akan 

dipelajari, guru kembali memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi dan konsep bilangan loncat sebagai salah satu solusi dalam 

menyelesaikan soal atau masalah yang berhubungan dengan materi jarak, waktu dan 

kecepatan. Setelah guru merasa bahwa siswa sudah memahami materi guru 

membagikan LKS yang sudah disiapkan kepada setiap kelompok yang sudah dibentuk 

sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban yang diberikan siswa dalm kelompok 2 sudah tepat sesuai yang 

diharapkan oleh guru, hal ini menandakan bahwas siswa sudah mulai paham dalam 

menyelesaikan soal pada materi jarak, waktu dan kecepatan dengan menggunakan 

konsep bilangan loncat atau garis bilangan.  

Tahap konsilidasi guru mengumpulkan LKS yang sudah dikerjakan siswa dalam 

kelompok kemudian menunjuk perwakilan 2 orang siswa dari 2 kelompok yang berbeda 

untuk tampil didepan kelas mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Pada tahap 

ini siswa mampu merefleksikan pengetahuan yang telah mereka pelajari.  

Berikut dipaparkan dalam tabel peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I sampai 

siklus II baik secara individu maupun secara klasikal. 
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Tabel.1  Persentase hasil belajar siswa secara individu dari siklus I ke siklus II 

Siklus  
Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Pertemuan 

III 
Keterangan 

Siklus I 16.67% 22.22% 33.33% Meningkat  

Siklus II 66.67% 75.00% 80.61% Meningkat 

 
Tabel.2  Persentase hasil belajar siswa secara klasiskal dari siklus I ke siklus II 

Siklus  
Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Pertemuan 

III 
Keterangan 

Siklus I 69.92% 71.03% 74.08% Meningkat  

Siklus II 76.56% 79.00% 80.56% Meningkat 
 

Berdasarkan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II baik secara individu 

maupun secara klasikal dikatakan tuntas hal ini karena KKM yang ditetapkan telah 

tercapai baik secara individu maupun klasikal. Selain itu  penggunaan model ABC 

dalam pembelajaran matematika di kelas V SD Negeri Kapota Yudha Kota Makasar  

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Terdapat perbedaan antara siklus I dan siklus II, dimana siklus I  siswa masih 

belum mampu mengingat kembali pengetahuan mereka yang telah lalu dengan baik, 

siswa juga belum mampu mengajukan pertanyaan dengan baik mengenai materi yang 

akan dipelajari,  siswa juga masih belum dapat mereflksikan pengetahuan mereka 

mengenai materi diakhir pembelajaran dengan baik sementara disiklus kedua siswa 

sudah mampu mengingat kembali pengetahuan mereka mengenai materi yang akan 

dipelajari dan siswa juga sudah dapat mengajukan pertanyaan kepada guru dengan baik. 

Siswa juga telah mampu merefleksikan pengetahuan mereka diakhir pembelajaran. Hal 

ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kumari (2010) menyatakankan 

bahwa Penerapan model pembelajaran ABC di kelas dapat  membantu siswa untuk 

belajar mengajukan pertanyaan dan membuat kesimpuln di akhir pembelajaran, 

Sementara Craword  et al (2005:6) menyatakan bahwa model pembelajaran ABC 

merupakan suatu siklus pendidikan yang konstan membangun pengetahuan sebelumnya 

untuk bergerak maju.  

Untuk pembelajaran selanjutnya guru perlu memberikan kesempatan yang lebih 

kepada siswa dalam proses pembelajaran di kelas selain itu guru juga perlu melatih dan 

membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan bertanya mengenai materi 

yang akan dan telah di pelajari.   

PENUTUP  

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

Pelaksanaan penerapan model ABC (Anticipation, Buildig Knowledge and 

Consolidation) pada mata pelajaran matematika di setiap siklus terlaksana dengan baik, 

hal ini dapat terlihat dari meningkatnya rata-rata hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 

Kapota Yudha  pada setiap siklus. Hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan I, II dan 

III terlaksana dengan baik. hal ini dapat terlihat dari meningkatnya hasil belajar siswa 

secara individu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Pertemuan pertama 

16.67%, pertemuan kedua 22.22% dan 33.33%.   

Pelaksanaan penerapan model ABC (Anticipation, Buildig Knowledge and 

Consolidation) pada mata pelajaran matematika di setiap siklus terlaksana dengan baik, 

hal ini dapat terlihat dari meningkatnya rata-rata hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 

Kapota Yudha  pada setiap siklus. Hasil belajar siswa pada siklus II pertemuan I, II dan 
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III terlaksana dengan baik. Hal berdasarkan hasil belajar siswa terjadi peningkatan pada 

setiap pertemuan di siklus II juga sehingga dikatakan bahwa di siklus pembelajaran 

terlaksana dengan baik. hal ini dapat terlihat dari meningkatnya hasil belajar siswa 

secara individu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Pertemuan pertama 

66.67%, pertemuan kedua 75.00% dan pertemuan ketiga 80.61%.  

DAFTAR RUJUKAN  

Costello, P. J. M. 2003. Action Research. The Tower Building 11 York Road London: 

continuum books 

Crawford, A. Saul E.W. Mathews, S and Makinster J, (2005), Theacing And Learning 

Strategies For The Thinking Classroom, New York: The International Debate 

Education Association. 

De Lange, J. 2004. Mathematical Literacy for Living from OECD-PISA Perspective. 

Paris: OECD-PISA. 

Hamalik, O. 2003 Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Sinar Grafika 

Kumari, B.I. 2010. Teaching Mathematics Through ABC Model Of Critical Thinking, 

Thachal Kathmandu, Mathematics Education Forum 

Shadiq, F. 2007. Apa dan Mengapa Matematika Begitu Penting?. Yogyakarta: 

Depertemen Pendidikan Nasional  

Sudrajat, A. 2008. Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, Taktik, dan Model 

Pembelajaran (http://smacepiring. wordpress. com),  103.23.244.11. Diakses 04 

maret 2016 pukul 11.27 WIB (Oline)  

Susanto, A. 2013. Teori-Teori Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta: Kencana 

Prenada media Group.  

 

  



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

598 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR IPA SISWA SD 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT 

TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) 
  

Sultan
1
), I Wayan Dasna

2
), Herawati Susilo

3
) 

1) 
SD. Negeri 18 Kota Parepare 

2,3) 
Universitas Negeri Malang 

Sultan_djor@yahoo.com 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar IPA SD melalui 

pembelajaran kooperatif tipe student team achievement divisions (STAD). Penelitian 

ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK), yang dilaksanakan pada siswa kelas 

V SD Negeri 18 Parepare. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 2 siklus, dari 

siklus I diperoleh keaktifan belajar siswa dengan menggunakan lembar observasi 

sebesar 77% dan hasil angket motivasi sebesar 76%.  Pada siklus II diperoleh hasil 

observasi keaktifan sebesar 85% dan hasil angket sebesar 83%. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan motivasi belajar siswa dengan 

menggunakan kooperatif tipe STAD. 
 

Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif, Tipe STAD, Pembelajaran IPA, Motivasi 

Belajar 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) berasal dari bahasa Inggris, yaitu the nature of 

sciences. IPA adalah ilmu yang berkaitan dengan alam atau bersangkut paut dengan 

alam. Jadi, ilmu pengetahuan alam atau science itu pengertiannya dapat disebut sebagai 

ilmu tentang alam atau ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam 

ini. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu mata pelajaran yang tercantum 

dalam kurikulum di sekolah dasar. Pembelajaran IPA di sekolah dasar diarahkan untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu dan kecintaan siswa untuk berkerja sehingga dapat 

membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih tentang alam sekitar dan 

peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Selain itu, mata pelajaran IPA di sekolah dasar 

memiliki peran untuk membina dan menyiapkan siswa agar peduli dan tanggap dalam 

menghadapi lingkungan alam sekitarnya. 

Belajar IPA merupakan belajar mengenai fenomena-fenomena alam. Siswa belajar 

IPA diharapkan dapat memahami alam dan dapat mencari solusi tentang masalah yang 

mereka jumpai di alam sekitar. IPA memiliki ciri khas sendiri dan salah satu ciri 

khasnya adalah objeknya bersifat abstrak. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu 

pengetahuan tentang alam semesta dengan segala isinya. Adapun pengetahuan itu 

sendiri artinya segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Menurut Wisudawati dan 

Sulistyowati (2014:22) “IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus 

yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual (factual), baik berupa kenyataan 

(reality) atau kejadian (events) dan hubungan sebab-akibatnya”.  

IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang 

didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. 

Menurut Susanto (2014:167) “IPA adalah usaha manusia dalam memenuhi alam 

semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, dan 

dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan”. Hal ini sesuai 

yang dikemukakan oleh Minarti, Susilowati, dan Indriyanti (2012:107) bahwa “hakikat 

IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-
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konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan”.  Dapat 

dipahami bahwa IPA merupakan ilmu yang berkaitan dengan alam serta gejala-gejala 

yang ditimbulkan oleh alam yang dapat dianalisis dan diamati secara sistematis baik 

yang dapat diindera maupun yang tidak dapat diindera yang menuntun manusia untuk 

bekerja, berpikir dan mencari solusi terhadap masalah yang terjadi. 

Pada dasarnya tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar untuk mengembangkan 

sikap dan keterampilan serta kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan berpikir 

kritis. Hal ini sesuai pandangan Trianto (2014:142) tujuan pembelajaran IPA di sekolah 

harus dikembangkan dalam memahami berbagai pandangan hidup guna mencapai 

kesejahteraan dan kebahagiaan manusia pada umumnya. Dalam mempelajari IPA, siswa 

sebaiknya diberi kesempatan mengimpelementasikan potensi yang dimilikinya melalui 

kegiatan mengamati secara nyata atau dengan percobaan proses IPA yang telah 

disiapkan dibanding hanya diberi penjelasan secara lisan. Sesuai dengan pendapat 

Wisudawati dan Sulistyowati (2014:9) “dalam pembelajaran IPA diperlukan 

kesempatan yang luas bagi siswa untuk meneliti dan mengkonstruksi sains seoptimal 

mungkin sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing dengan memanfaatkan iklim 

kolaboratif di dalam kelas”. 

Kualitas proses dan hasil belajar merupakan indikator dari mutu pendidikan. Jika 

kualitas proses dan hasil belajar yang diperoleh bernilai baik, maka mutu pendidikan 

juga berpredikat baik. Kualitas proses belajar dapat dicapai melalui motivasi belajar. Di 

sisi lain, motivasi belajar juga memberikan kontribusi terhadap ketercapaian hasil 

belajar. Sejalan dengan pendapat Sardiman (2014:75) bahwa “hasil belajar akan optimal 

kalau ada motivasi yang tepat”. 

Motivasi adalah usaha yang didasari untuk mengerahkan dan menjaga tingkah 

seseorang agar terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil 

atau tujuan tertentu. Menurut Majid (2014:308) bahwa “motivasi adalah energi aktif 

yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada diri seseorang yang tampak pada 

gejala kejiwaan, perasaan, dan juga emosi sehingga mendorong individu untuk 

bertindak atau melakukan sesuatu dikarenakan adanya tujuan, kebutuhan, atau 

keinginan yang harus terpuaskan”. Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa 

motivasi adalah suatu dorongan atau perubahan energi dalam diri seseorang secara sadar 

yang mempengaruhi agar tergerak untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil 

atau tujuan yang diinginkan. Implementasi untuk memperoleh motivasi dan hasil belajar 

yang maksimal diperlukan pendekatan, strategi, dan model pembelajaran yang efektif 

bagi siswa 

Berdasarkan observasi pembelajaran pada tanggal 1 September 2015 di kelas V 

SD Negeri 18 Parepare, pembelajaran dilakukan oleh guru kelas V pada materi organ 

peredaran darah manusia dapat dideskripsikan beberapa masalah sebagai berikut: 1) 

penyajian materi yang dilakukan guru belum optimal, terlihat dari metode pembelajaran 

yang digunakan; 2) siswa enggan dalam mengikuti pembelajaran, hal ini ditunjukkan 

dari sikap beberapa siswa yang kurang memperhatikan atau mengantuk saat 

pembelajaran; 3) metode pembelajaran yang dilaksanakan masih berorientasi pada guru, 

sehingga belum mampu merangsang siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran; 4) 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran masih kurang, hal ini ditunjukkan dari 

rendahnya kemauan siswa baik untuk menjawab maupun bertanya; 5) kemampuan 

siswa dalam kerjasama dalam kelompok tampak masih kurang, sehingga perlu 

ditingkatkan; 6) siswa dalam kelompok hanya mementingkan dirinya sendiri, yang 

pintar mengerjakan sendiri tugas kelompok tanpa membantu teman kelompoknya, 
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begitupun dengan yang kurang pintar hanya tinggal diam; 7) pengaturan tempat duduk 

siswa belum proporsional, siswa yang pintar semuanya berada di bangku depan; 8) 

formasi tempat duduk masih menggunakan formasi tradisional, sehingga guru kurang 

memperhatikan siswa yang ada di belakang. 

Masalah yang timbul dalam pembelajaran perlu diupayakan untuk diatasi agar 

dicapai pembelajaran yang berkualitas. Dalam proses pembelajaran, guru harus bisa 

memilih model yang tepat untuk membelajarkan siswa. Salah satu model pembelajaran 

yang patut digunakan guru adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran 

Kooperatif termasuk salah satu model pembelajaran yang mengelompokkan siswa 

dalam beberapa kelompok kecil yang saling berbagi pendapat dan bekerjasama untuk 

memecahkan masalah serta bertanggungjawab secara individu maupun kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama. Peningkatan motivasi siswa pada pembelajaran dalam 

kegiatan kelompok berdampak positif bagi siswa bukan hanya pada waktu saat belajar 

tetapi pada waktu yang akan datang. Huda (2013:111) beraktivitas dalam kelompok 

akan memberikan manfaat dan keuntungan tersendiri untuk setiap anggota kelompok. 

Proses kerjasama siswa dalam kelompok diperlukan untuk mengemukakan gagasan 

serta mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam 

meningkatkan pemahaman siswa tentang pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif berasal dari bahasa inggris yakni cooperative learning 

diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dan saling bekerja 

sama. Slavin (2005:4) mengemukakan pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran dalam sebuah kelompok dan siswa dalam kelompok saling membantu 

satu sama lain untuk membahas materi pembelajaran. Pembelajaran kooperatif 

menimbulkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membedakan siswa berdasarkan 

ras maupun prestasinya. Suprijono (2009:58) menyatakan “pembelajaran kooperatif 

akan dapat menumbuhkan pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang bercirikan: (1) 

memudahkan siswa belajar sesuatu yang bermanfaat seperti, fakta, keterampilan, nilai, 

konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama; (2) pengetahuan, nilai, dan 

keterampilan diakui oleh mereka yang berkompeten menilai”. Sedangkan Johnson, 

Johnson, dan Smith (1998:28) mengemukakan. 

Cooperative learning is the heart of problem based learning. It is related to 

collaborative learning, which emphasizes the "natural learning" (as opposed to 

training resulting from highly structured learning situations) that occurs as an effect 

of community in which students work together in unstructured groups and create 

their own learning situation.  

Pendapat tersebut diterjemahkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan pusat 

dari pembelajaran berbasis masalah. Hal ini terkait dengan pembelajaran kolaboratif, 

yang menekankan "belajar alami" (sebagai lawan pelatihan yang dihasilkan dari situasi 

belajar yang terstruktur) yang terjadi sebagai akibat dari komunitas di mana siswa 

bekerja sama dalam kelompok yang tidak terstruktur dan menciptakan situasi belajar 

mereka sendiri. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif didasari pada suatu ide bahwa siswa bekerja sama dalam kelompok dan 

sekaligus masing-masing bertanggung jawab pada aktivitas belajar anggota 

kelompoknya, sehingga seluruh anggota kelompok dapat menguasai materi pelajaran 

dengan baik. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana siswa 

belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. 

Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerjasama dan 
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membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif 

merupakan salah satu model pembelajaran yang tersusun dan sistematis, dimana siswa 

belajar dalam kelompok-kelompok kecil bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan 

bersama. 

Model pembelajaran kooperatif memiliki berbagai tipe, dalam artikel ini akan 

dibahas tentang kooperatif tipe student team achievement divisions (STAD). Kooperatif 

tipe STAD adalah salah satu model belajar kooperatif yang paling sederhana, Sehingga 

model belajar tersebut dapat digunakan oleh guru-guru yang baru memulai 

menggunakan model belajar kooperatif. Slavin (2005:11) menyatakan bahwa dalam 

STAD siswa ditempatkan dalam kelompok belajar beranggotakan empat atau lima 

orang yang merupakan campuran dari kemampuan akademik yang berbeda, sehingga 

dalam setiap kelompok terdapat siswa yang berprestasi tinggi, sedang, dan rendah. 

Selain itu, berimbang menurut jenis kelamin.  

Dalam kegiatan pembelajaran kooperatif tipe STAD dilaksanakan melalui tahap 

presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi tim, dan 

penghargaan kelompok (Susanto, 2014:239). Kegiatan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dijabarkan sebagai berikut. 

1. Presentasi Kelas, materi pelajaran yang disajikan pada awal pembelajaran kelompok, 

bentuk bisa berupa pengajaran langsung (ceramah) atau diskusi yang dibimbing oleh 

guru, atau bisa pula presentasi dengan menggunakan perangkat audiovisual. 

2. Tim, pembagian kelompok/tim pada kooperatif STAD terdiri dari 4-6 siswa yang 

heterogen baik prestasi akademik, jenis kelamin, ras, ataupun suku bangsa. Tujuan 

utama dari tim adalah untuk memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar 

belajar, dan lebih khusus lagi untuk mempersiapkan anggotanya agar bisa 

mengerjakan kuis dengan baik. 

3. Tes Individu, Pada tahap ini setiap siswa harus memperhatikan kemampuannya dan 

menunjukkan apa yang diperoleh pada kegiatan kelompok dengan cara menjawab 

soal tes sesuai dengan kemampuannya. Siswa dalam tahap ini tidak diperkenankan 

bekerja sama. 

4. Skor Kemajuan Individu, skor yang diperoleh dari hasil tes dicatat oleh guru untuk 

dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Skor tim didapat dengan menambahkan skor 

peningkatan semua anggota dalam satu tim. 

5. Rekognisi Tim, dilakukan setelah diperoleh hasil tes, kemudian dihitung skor 

peningkatan individu, berdasarkan selisih perolehan skor tes terdahulu (skor dasar) 

dengan skor tes terakhir. Kelompok diberikan penghargaan sesaui dengan tingkatan 

poin/nilai yang dimiliki. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

dalam bekerja baik secara individu maupun secara kelompok. Kooperatif tipe STAD 

juga membantu siswa dalam memecahkan masalah, meningkatkan komitmen, tidak 

bersifat kompetitif, dan tidak memiliki rasa dendam, serta dapat meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran. Susanto (2014:239) menyimpulkan bahwa kooperatif STAD 

memiliki tujuan untuk memberikan semangat dan motivasi siswa untuk mengikuti dan 

menguasai pembelajaran dengan cara saling tolong menolong dan berani 

mengemukakan pendapatnya dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini sesaui dengan 

penelitian yang dilakukan Hariyanto (2011) yaitu pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievement Divisions) dapat meningkatkan interaksi dalam proses dan 

hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan pencapaian indikator keberhasilan 

pembelajaran sebesar 90,9% dan terjadi peningkatan interaksi selama proses 
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pembelajaran berlangsung. Sejalan dengan penelitian Ardianto, Achmad, dan Marpaung 

(2013) tentang pengaruh brosur melalui model pembelajaran STAD terhadap aktivitas 

dan penguasaan materi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD meningkatkan penguasaan materi siswa, yang 

memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu pada aspek aplikasi (C3) yaitu 0,88. Selain itu, 

rata-rata persentase aktivitas belajar siswa juga tinggi yaitu 80,77 %. 
 

METODE 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). PTK merupakan 

salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas peran dan 

tanggung jawab guru khususnya pada pengelolaan pembelajaran. PTK dijabarkan oleh 

Arikunto, Suhardjono & Supardi (2010:3) sebagai “suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa suatu tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersama” 

Penelitian ini akan menggunakan model yang dikembangkan oleh Kemmis dan 

Taggart melalui tahapan-tahapan berikut: “(1) perencanaan (plan), (2) pelaksanaan 

(action), (3)  observasi (observe), dan (4) refleksi (reflect)” (Arikunto, 2010:16). 

Keempat tahapan tersebut membentuk suatu siklus yang akan dilakukan secara kontinu 

hingga kriteria yang ditetapkan tercapai. Desain penelitian ini dapat digambarkan 

dengan model, seperti dalam Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1   Desain Penelitian Tindakan Kelas 

(Adaptasi: Arikunto, Suhardjono, & Supardi, 2010:16) 
 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 18 Parepare yang beralamat di jalan 

Masjid Raya No. 2 Kecamatan Ujung Kota Parepare pada kelas V semester genap tahun 

pelajaran 2015/2016. Materi pembelajaran difokuskan pada standar kompetensi 5 yakni 

memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya dan kompetensi 

dasar 5.1 yaitu mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan energi melalui 

percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet). 

Alasan pemilihan kelas V SD Negeri 18 Parepare didasarkan dengan 

pertimbangan bahwa peneliti mengajar di sekolah tersebut serta penerapan model 

kooperatif belum terlaksana dengan baik, masih sebatas pembagian kelompok. Subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas V dengan jumlah siswa 21 orang yang terdiri 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

? 

Action & Observe 

Plan 

Reflect 

Action & Observe 

Plan 

Reflect 

http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JBT/article/view/2048
http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JBT/article/view/2048
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dari 11 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan dengan kemampuan akademik yang 

berbeda atau heterogen. Selain itu, pada kelas ini diketahui motivasi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran serta hasil belajar yang diperoleh masih rendah. 

Untuk mengumpulkan data tentang motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

kooperatif STAD digunakan lembar observasi keaktifan siswa dan angket motivasi. 

Observasi dilakukan setiap pertemuan dalam siklus, observasi dilakukan oleh observer 

menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Selain observasi, untuk 

mengumpulkan data motivasi digunakan juga lembar angket. Angket diberikan kepada 

setiap siswa pada akhir siklus.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian pada pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe student team 

achievement divisions (STAD) disediakan lembar observasi dan angket untuk 

mengetahui motivasi belajar siswa. Observasi keaktifan dilakukan pada setiap 

pembelajaran baik siklus I maupun siklus II sedangkan untuk angket dilakukan pada 

setiap akhir siklus I dan siklus II. Hasil penelitian siklus I dan siklus II akan diuraikan 

sebagai berikut. 

Siklus I diketahui hasil motivasi belajar siswa melalui observasi pada saat 

kegiatan pembelajaran setiap pertemuan. Hasil pengamatan observer dicatat dalam 

lembar observasi yang telah disiapkan untuk selanjutnya dianalisis. Hasil pengamatan 

akan disajikan pada Tabel 1 berikut ini. 
 

Tabel 1 Hasil Observasi Keaktifan Belajar Siswa Siklus I 

No Indikator 
Pertemuan Rata-

rata I II III IV 

1 Perhatian 11 13 13 15 13 

2 Keterkaitan 14 14 20 20 16,25 

3 Percaya Diri 13 14 15 16 13,75 

4 Kepuasan 14 16 17 20 16,25 

Skor Perolehan 52 57 65 71 59,25 

Skor Maksimal 80 80 80 80 80 

Keaktifan Belajar 65% 71% 81% 89% 77% 

Kriteria Cukup Cukup Baik Baik Cukup  
 

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa keaktifan belajar memberikan dampak pada 

motivasi belajar siswa sehingga motivasi belajar dapat diamati dengan menggunakan 

lembar observasi keaktifan siswa. Pada pertemuan I diketahui skor perolehan observasi 

keaktifan belajar siswa sebanyak 52 dengan persentase sebesar 65% tergolong cukup. 

Pertemuan II, skor perolehan observasi sebanyak 57 dengan sebesar 71% termasuk 

kategori cukup. Pertemuan III, skor perolehan observasi sebanyak 65 dengan persentase 

sebesar 81% termasuk kategori baik. Pada pertemuan IV skor perolehan observasi 

sebanyak 71 dengan persentase sebesar 89% tergolong kategori baik. Dari pertemuan I 

sampai pertemuan IV diperoleh skor rata-rata persentase keaktifan belajar siswa 59,25 

dengan persentase sebesar 77% dengan kategori cukup. Berdasarkan rata-rata skor 

perolehan observasi pertemuan I sampai pertemuan IV pada siklus I tersebut, diketahui 

bahwa keaktifan belajar siswa belum memenuhi kriteria keberhasilan yang telah 

ditetapkan sehingga motivasi belajar siswa juga berhasil. Pada siklus I ditetapkan 

kriteria keberhasilan keaktifan belajar dengan menggunakan lembar observasi yakni jika 

>80% indikator tercapai. 
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Selanjutnya, hasil motivasi belajar siswa dengan menggunakan lembar angket. 

Angket diberikan kepada siswa pada pertemuan akhir siklus I. Hasil angket motivasi 

belajar siswa dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 
 

Tabel 2 Hasil Angket Motivasi Belajar Siklus I 

No 
Kriteria 

Keterlaksanaan 
Siswa 

Persentas

e (%) 

Skor 

Perolehan 

Persentas

e (%) 
Keterangan 

1 Baik Sekali 1 4,8 138 4,38 Tercapai 

2 Baik 11 52,38 1370 43,49 Tercapai 

3 Cukup 4 19 445 14,12 Tidak tercapai 

4 Kurang 4 19 361 11,46 Tidak tercapai 

5 Gagal  1 4,8 80 2,53 Tidak tercapai 

Jumlah maksimal 21 100 3150 100 - 

Ketercapaian Individu 12 
57 -  Tidak 

Tercapai 

Ketercapaian Klasikal - - 2394 76 TidakTercapai 

Kriteria Kurang Cukup TidakTercapai 
 

Pada Tabel 2 diketahui motivasi belajar siswa pada siklus I. Seorang siswa 

memperoleh kriteria baik sekali dengan persentase 4,8%. Pada kriteria baik terdapat 11 

siswa, persentase 52,38%. Kriteria cukup terdapat 4 siswa, persentase 19%. Kriteria 

kurang terdapat 4 siswa, persentase 19%, dan kriteria gagal terdapat 1 siswa, persentase 

4,8%. Dipahami bahwa kriteria keberhasilan individu jika >75% siswa memperoleh 

kriteria baik dan baik sekali. Hal ini menandakan bahwa pada siklus I hasil angket 

secara individu belum memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan karena hanya 12 

siswa atau sebesar 57% yang memenuhi kriteria keberhasilan yakni 1 siswa yang 

memperoleh kriteria baik sekali dan 11 siswa memperoleh kriteria baik dan 9 siswa 

belum memenuhi kriteria keberhasilan. Hasil angket siswa secara klasikal diperoleh 

skor sebesar 2394 dengan persentase 76%. Hasil angket tersebut belum mencapai target 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu ≥80% dari skor perolehan keseluruhan 

siswa atau sudah memperoleh kriteria baik dan baik sekali, sehinga motivasi belajar 

siswa secara klasikal belum tercapai. 

Berdasarkan analisis data pada siklus I baik menggunakan lembar observasi 

maupun menggunakan angket diketahui bahwa motivasi belajar siswa belum memenuhi 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sehingga akan dilanjutkan pada siklus II. 

Motivasi belajar siswa sudah terlihat, namun masih belum maksimal. Masih terdapat 

siswa yang cuek dalam pembelajaran, suka mengganggu teman yang belajar, dan 

berpindah-pindah tempat saat proses pembelajaran berlangsung, serta dalam kegiatan 

kelompok masih ada siswa tidak berpartisipasi dalam kelompoknya. 

Pada siklus II dilakukan analisis data motivasi belajar siswa, data ini diperoleh 

melalui kegiatan observasi pada saat kegiatan pembelajaran setiap pertemuan. Hasil 

pengamatan observer ditulis dalam lembar observasi yang telah disiapkan. Hasil 

pengamatan akan disajikan pada Tabel 3 berikut ini. 
 

Tabel 3 Hasil Observasi Keaktifan Belajar Siswa Siklus II 

No Indikator 
Pertemuan 

Rata-rata 
I II III 

1 Perhatian 15 14 16 15 

2 Keterkaitan 16 16 20 17,33 

3 Percaya Diri 18 20 18 18,66 

4 Kepuasan 17 15 18 16,66 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

605 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Lanjutan Tabel 3 

No Indikator 
Pertemuan 

Rata-rata 
I II III 

Skor Perolehan 66 65 72 67,66 

Skor Maksimal 80 80 80 80 

Keaktifan Belajar 83% 81% 90% 85% 

Kriteria Baik Baik Sangat Baik Baik  

(Olahan peneliti) 
 

Dari Tabel 3 diketahui bahwa ketercapaian motivasi belajar siswa dapat terlihat 

pada observasi keaktifan belajar siswa. Pada siklus II pertemuan I diketahui skor 

perolehan observasi sebesar 83% tergolong baik. Pertemuan II, skor perolehan observasi 

sebanyak 81% termasuk kategori baik. Pertemuan III, skor perolehan observasi sebesar 

90% termasuk kategori sangat baik. Skor rata-rata persentase keaktifan belajar siswa 

dari tiga pertemuan diperoleh sebesar 85% dengan kategori baik. Berdasarkan rata-rata 

skor perolehan observasi keaktifan belajar pertemuan I sampai pertemuan III pada 

siklus II diketahui sudah memenuhi kriteria keberhasilan sehingga motivasi belajar 

siswa meningkat. Pada siklus II ditetapkan kriteria keberhasilan keaktifan belajar 

dengan menggunakan lembar observasi yakni jika ≥85% indikator tercapai atau 

dikategorikan baik. 

Analisis motivasi belajar siswa dengan menggunakan lembar angket pada siklus 

II. Hasil angket motivasi belajar siswa dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 
 

Tabel 4 Hasil Angket Motivasi Belajar Siklus II 

No 
Kriteria 

Keterlaksanaan 
Siswa 

Persentas

e (%) 

Skor 

Perolehan 

Persentas

e(%) 
Keterangan 

1 Baik Sekali 3 14,28 421 13,36 Tercapai 

2 Baik 14 66,66 1777 56,41 Tercapai 

3 Cukup 2 9,52 225 7,14 Tidak tercapai 

4 Kurang 2 9,52 185 5,87 Tidak tercapai 

5 Gagal  - - - - - 

Jumlah maksimal 21 100 3150 100 - 

Ketercapaian Individu 17 81 -  Tercapai 

Ketercapaian Klasikal - - 2608 83 Tercapai 

Kriteria Baik Baik Tercapai 
 

Pada Tabel 4 diketahui motivasi belajar siswa pada siklus II. Terdapat 3 siswa 

memperoleh kriteria baik sekali dengan persentase 14,28%. Pada kriteria baik terdapat 

14 siswa, persentase 66,66%. Kriteria cukup terdapat 2 siswa, persentase 9,52%. 

Kriteria kurang terdapat 2 siswa, persentase 9,52%.  Pada siklus II ditetapkan secara 

individu jika ≥80% siswa memperoleh kriteria baik dan baik sekali. Hal ini menandakan 

bahwa pada siklus II hasil angket secara individu memenuhi kriteria keberhasilan, 

terdapat 17 siswa atau sebesar 81% yang sudah mencapai kriteria keberhasilan yakni 3 

siswa yang memperoleh kriteria baik sekali dan 14 siswa memperoleh kriteria baik. 

Sedangkan secara klasikal skor perolehan siswa sebanyak 2608 atau sebesar 83% dari 

skor maksimal. Hasil angket motivasi belajar siswa secara klasikal sudah mencapai 

target kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, yakni jika skor perolehan keseluruhan 

siswa ≥80% atau sama dengan kriteria baik dan baik sekali. Sehingga motivasi belajar 

siswa pada siklus II baik secara individu maupun secara klasikal sudah tercapai 

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5 gambaran peningkatan motivasi belajar 

siswa menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pembelajaran IPA. 
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Tabel 5 Rekapitulasi Motivasi Belajar Siswa 

No Instrumen Siklus I (%) Siklus II (%) Keterangan 

1 Observasi Keaktifan  77 85 Meningkat 

2 Angket Motivasi 76 83 Meningkat 
  

Pada Tabel 5 diketahui bahwa terjadi peningkatan motivasi belajar siswa dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe student team achievement division (STAD). 

Observasi keaktifan belajar siswa pada siklus I diperoleh 77% dan siklus II diperoleh 

85%, hal ini terlihat bahwa ada peningkatan sebesar 8%, sehingga motivasi belajar 

siswa juga mengalami peningkatan. Hasil angket motivasi belajar juga mengalami 

peningkatan sebesar 7%, dari siklus I diperoleh sebesar 76% dan siklus II sebesar 83%. 
 

PENUTUP 

Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan tentang pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe student team achievement division (STAD) dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA sebagai berikut. 

1. Pada siklus I diperoleh rata-rata hasil observasi keaktifan belajar siswa sebesar 

77%, hasil angket secara individu terdapat 12 siswa sebesar 57%, dan hasil angket 

secara klasikal diperoleh sebesar 76%. Data yang diperoleh pada siklus I belum 

mencapai kriteria keberhasilan yang ditetapkan sehingga dilanjutkan pada siklus II. 

2. Pada siklus II diperoleh rata-rata hasil obeservasi keaktifan belajar siswa sebesar 

85%, hasil angket secara individu terdapat 17 siswa sebesar 81%, dan hasil angket 

secara klasikal diperoleh sebesar 83%. Data motivasi belajar pada siklus II baik 

observasi maupun angket telah memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapan 

sehingga penelitian ini berakhir pada siklus II. 

Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang penerapan pembelajaran kooperatif 

tipe student team achievement division (STAD) dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada pembelajaran IPA, dikemukakan saran-saran berikut. 

1. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat diterapkan oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar IPA siswa. 

2. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dipadukan dengan model-

model pembelajaran lainnya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan 

menarik bagi siswa. 

3. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat diterapkan dalam pembelajaran agar 

siswa dapat saling berbagi pengetahuan dan informasi dalam kegiatan pembelajaran 

tanpa membedakan prestasi akademik dan jenis kelamin.  
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Abstrak 
Abstrak: tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan metode 

inkuiri terbimbing dalam pembelajaran matematika khususnya materi pecahan. 

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

dilakukan di SDN Besowo 5 Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran inkuiri yang terbimbing dapat diterapkan pada 

materi pecahan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1)  orientasi – guru 

menjelaskan topik yang akan dipelajari, tujuan pembelajaran, dan hasil belajar; 2) 

merumuskan masalah – guru memberikan masalah; 3) merumuskan hipotesis – 

siswa menentukan jawaban sementara (hipotesis); 4) mengumpulkan data – siswa 

menemukan dan menghimpun informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis; 

5) menguji hipotesis – siswa menentukan jawaban yang logis, rasional serta dapat 

diterima sesuai dengan data serta informasi yang diperoleh pada saat pegumpulan 

data; 6) merumuskan simpulan – siswa mendeskripsikan temuannya berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis. 

Kata kunci: Penerapan Metode, Inkuiri Terbimbing, Pecahan Sederhana, SD 

Manusia ketika lahir ke dunia oleh sang pencipta dibekali rasa ingin tahu tentang 

alam sekitar yang ada di sekelilingnya. Selain itu, manusia juga memiliki dorongan 

untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Keingintahuan manusia tentang alam sekitar 

diperoleh melalui berbagai indera yang dimiliki. Dengan memanfaatkan otak dan 

pikirannya, keingintahuan manusia secara terus menerus akan berkembang. Dalam 

proses menemukan pengetahuan diawali dengan rasa ingin tahu yang tinggi maka 

pengetahuan tersebut akan bermakna (meaningfull) bagi manusia itu sendiri. Proses 

menyelidiki dan menemukan pengetahuan biasa disebut dengan inkuiri. 

Inkuiri secara harfiah berasal dari bahasa Inggris “inquiry” yang artinya 

pemeriksaan atau penyelidikan. Inkuiri dapat diartikan sebagai proses bertanya dan 

mencari tahu jawaban terhadap sebuah pertanyaan ilmiah yang diajukan. Inkuiri pada 

dasarnya adalah suatu cara untuk menyadari apa yang telah dialami, karena dalam 

proses inkuiri menuntut kemampuan untuk berpikir kritis. Dengan kata lain, inkuiri 

adalah suatu proses berfikir untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan 

melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan 

masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan 

berpikir kritis dan logis. 

Menurut Gulo (2002:84-85) inkuiri merupakan suatu rangkaian dalam kegiatan 

belajar mengajar yang melibatkan seluruh kemampuan siswa secara maksimal untuk 

mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Inkuiri merupakan salah 

satu bentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered approach). 

Sanjaya (2009:196-197) mengemukakan bahwa ciri utama yang dimiliki oleh 

pembelajaran inkuiri yaitu menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk 

mencari dan menemukan pengetahuannya sendiri (menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar). Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan 

mailto:normafarida9@gmail.com
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menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga diharapkan 

dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self belief) serta mengembangkan kemampuan 

berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual 

sebagai bagian dari proses mental. 

Inkuiri yang disebut juga penemuan serta merupakan cara penyajian pelajaran 

yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau 

tanpa bantuan guru (Sumantri dan Permana, 2001:142). Mulyasa (2008:235) dalam 

bukunya menyebutkan bahwa Inkuiri merupakan metode pembelajaran dengan 

menempatkan siswa pada situasi yang melibatkan mereka dalam kegiatan intelektual. 

Meskipun metode ini berpusat pada kegiatan siswa, tetapi guru tetap memegang peran 

penting sebagai pendesain pengalaman belajar yang akan diterima siswa. Guru 

berkewajiban mendorong dan merangsang siswa untuk melakukan kegiatan. Guru juga 

perlu menjelaskan, membimbing diskusi, memberikan intruksi-intruksi, melontarkan 

pertanyaan, memberikan komentar dan saran kepada siswa. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa inkuiri 

merupakan salah satu metode pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir 

siswa secara kritis untuk memecahkan masalah, merencanakan penyelidikan, melakukan 

eksperimen, megumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan atas suatu 

masalah. Jadi dalam metode pembelajaran inkuiri, siswa terlibat langsung secara mental 

maupun fisik dalam proses pemerolehan pengetahuan barunya. Ada tiga macam metode 

inkuiri menurut Sund dan Trowbridge dalam E. Mulyasa (2008:109) yaitu Inkuiri 

terbimbing (guidedd inquiry), Inkuiri bebas (free inquiry), Inkuiri bebas yang 

dimodifikasi (modified free inquiry). Metode inkuiri yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Inkuiri terbimbing (guidedd inquiry). 

FitzGerald (2011:26) mengatakan bahwa “Inkuiri terbimbing (guided inquiry) 

berarti sekedar apa dikatakan guru, maksudnya guru dan pustakawan guru membimbing 

siswa melalui proses melakukan tugas”. Dengan inkuiri terbimbing guru dapat 

menjembatani siswa dalam proses pencarian informasi dimana pada titik-titik tertentu 

mereka tidak dapat melanjutkan karena menghadapi kesulitan. Dalam inkuiri terbimbing 

juga menghargai hak siswa dalam penyelidikan, jika siswa melakukan penyelidikan 

guru seyogiyanya tidak memberikan intervensi apapun. Menurut pendapat Sund dan 

Trowbridge (dalam Mulyasa, 2008:109) menyatakan bahwa inkuiri terbimbing (guided 

inquiry) merupakan suatu pembelajaran berbentuk penyelidikan dimana siswa 

memperoleh pedoman sesuai dengan yang dibutuhkan. Melalui inkuiri terbimbing, 

siswa diarahkan untuk menyelidiki permasalahan yang ada dan untuk mencari tahu 

jawaban dari permasalahan yang diangkat melalui proses percobaan ataupun 

pengamatan sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. 

Inkuiri terbimbing (guided inquiry) merupakan metode inkuiri yang 

menggunakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk 

membimbing siswa. Pada tahap awal bimbingan dari guru lebih banyak diberikan, dan 

kemudian sedikit demi sedikit dikurangi sesuai dengan perkembangan pengalaman 

siswa. Dalam pelaksanaannya sebagian besar perencanaan dibuat oleh guru. Siswa tidak 

merumuskan permasalahan. Petunjuk yang cukup luas tentang bagaimana menyusun 

dan mencatat data diberikan oleh guru. Metode ini diberikan terutama bagi para siswa 

yang belum berpengalaman belajar dengan metode inkuiri, dalam hal ini guru 

memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup luas pada siswa. 
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Pada umumnya siswa akan merasa sulit jika dihadapkan pada pelajaran 

matematika. Hal itu karena yang sering terjadi dalam pembelajaran matematika siswa 

dihadapkan pada suasana belajar yang menjemukan. Bagi mereka, belajar metematika 

hanya belajar dengan angka-angka, konsep-konsep dan teorema-teorema, serta 

sekumpulan aturan dan rumus yang harus digunakan dalam menyelesaikan soal 

(Subanji, 2013:103) yang mungkin mereka tidak memahami manfaat mempelajari hal 

tersebut dalam dunia nyata. Dalam hal ini peran guru sangat penting untuk 

membelajarkan matematika dengan metode yang menyenangkan namun bermakna 

sesuai dengan keadaan nyata yang dialami siswa 

Menurut Hudojo (2005:135) agar proses belajar matematika dapat berlangsung 

dengan baik dan bermakna, maka dalam membelajarakan matematika seyogianya tidak 

disajikan dalam bentuk yang sudah tersusun secara final, melainkan siswa dapat terlihat 

secara aktif dalam menemukan konsep-konsep, struktur-struktur sampai dengan teorema 

atau rumus-rumus. Untuk dapat menemukan konsep khususnya konsep pecahan 

sederhana di SD Kelas III, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan  dengan metode 

inkuiri yang menurut Mulyasa (2008:108) dalam metode inkuiri ini siswa dipersiapkan 

pada situasi untuk melakukan penyelidikan sendiri secara luas agar melihat apa yang 

terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari 

jawabannya sendiri, serta menghubungkan jawaban yang satu dengan yang lain, 

membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan siswa lain.  

Pada kurikulum 2006 atau biasa disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) maupun pada kurikulum Tahun 2013 atau biasa disebut dengan K13, 

pembelajaran materi pecahan pertama kali di perkenalkan di jenjang Sekolah Dasar 

(SD) yaitu pada Kelas III dengan pokok materi pecahan sederhana. Pengenalan pecahan 

pertama kali pada siswa dapat dilakukan dengan memberikan soal cerita yang akrab 

dengan kehidupan siswa. Misalnya dengan memberikan pertanyaan “jika kamu 

memiliki satu buah apel, kemudian kamu ingin berbagi dengan seorang temanmu, maka 

berpa bagian yang kamu dan temanmu terima?”. Dari pertanyaan tersebut maka siswa 

akan berfikir harus terbagi menjadi berapa bagian agar apel tersebut dapat terbagi 

dengan bagian yang sama besar. Untuk membelajarkan materi tersebut alternatif yang 

dapat diambil guru adalah dengan menggunakan metode inkuiri, khususnya inkuiri 

terbimbing karena karakteristik siswa Kelas III SD masih membutuhkan bimbingan 

guru lebih intensif.  

Berdasarkan pengertian metode inkuiri di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

metode inkuiri terbimbing ini sesuai dengan karakteristik siswa Sekolah Dasar terutama 

siswa kelas III yang masih memerlukan bimbingan dalam mencari dan menemukan 

pengetahuannya sendiri, khususnya tentang materi pecahan pada mata pelajaran 

matematika. 
 

METODE 

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2012:5) adalah sebuah 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual 

melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai 

instrumen kunci. Adapun lokasi penelitian ini adalah SDN Besowo 5 Kecamatan 

Kepung Kabupaten Kediri. Sedangkan subjek penelitian adalah siswa kelas III. 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dengan menggunakan pedoman 

observasi. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

1) Observasi dan 2) telaah dokumen. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 
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mulai dari sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah 

memasuki lapangan (Sugiyono, 2013:336). Tunjuan dari penelitian ini adalah 

mendeskripsikan pelaksanaan penerapan metode inkuiri terbimbing pada materi 

pecahan kelas III SD. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah-langkah pembelajaran dengan metode inkuiri terbimbing pada materi 

pecahan sederhana Kelas III SD adalah sebagai berikut: 1)  orientasi, 2) merumuskan 

masalah, 3) merumuskan hipotesis, 4) mengumpulkan data, 5) menguji hipotesis, 6) 

merumuskan simpulan (Sanjaya, 2009:202). Penerapan langkah-langkah pembelajaran 

inkuiri terbimbing tersebut secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut. 

1) Orientasi 

Tahap orientasi dilakukan guru dengan menjelaskan topik yang akan dipelajari, 

tujuan pembelajaran, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah 

pembelajaran berakhir. Penjelasan topik yang akan dipelajari tidak langsung diberikan 

dalam bentuk konsep, tetapi dengan cara memberikan sedikit teka-teki yang nantinya 

akan dipecahkan dalam pembelajaran. Dengan memberikan teka-teki maka siswa akan 

semakin tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Contoh teka-teki untuk menjelaskan 

topik pecahan sederhana yang akan dipelajari dapat berbentuk pertanyaan seperti dialog 

berikut, 
Gr   : “Anak-anak, hari ini kita akan melakukan permainan, siapa yang mau ikut bermain?”. 

Sw  : “Saya, saya, saya” lanjut siswa ”Permainannya apa bu??”  

Gr   : “Permainan  itu   adalah   permainan  yang   membuat   kalian  bisa    membagi-bagi  

        sesuatu  yang  utuh   menjadi   beberapa  bagian  yang  sama  besar”,  lanjut   guru    

       “nanti  dalam permainan  itu  ibu  akan  tunjukkan   beberapa   benda   yang   menarik    

        buat  kalian, tapi  sebelumnnya  ibu  akan  memberikan  sebuah  pertanyaan  sebagai   

        permasalahan yang harus  kalian selesaikan dalam pemainan  itu,”.  

Setelah menjelaskan topik, guru akan menjelaskan tujuan mengapa siswa 

mepelajari topik ini dan apa hasil yang akan dicapai siswa. Selanjutnya guru menggiring 

siswa pada pemasalahan yang akan dipecahkan dalam pembelajaran inkuiri ini. 
 

2) Merumuskan Masalah 

Pada tahap merumuskan masalah dalam pembelajaran inkuiri terbimbing, guru 

berperan sangat dominan. Masalah yang akan dipecahkan disiapkan sepenuhnya oleh 

guru. Masalah tersebut dapat berbentuk teta-teki atau pertanyaan. Contoh bentuk 

rumusan masalah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Contoh Rumusan Masalah Materi Pecahan Sederhana 

Pada gambar contoh rumusan masalah di atas, siswa tidak langsung 

diperkenalkan dengan konsep pecahan. Dengan bentuk rumusan masalah seperti  contoh 

di atas siswa didorong untuk mengetahui dan menyebutkan nama bagian dari sesuatu 

yang utuh. Nama bagian itulah yang nantinya akan dikenal oleh siswa sebagai pecahan. 

Rumusan masalah merupakan tahapan untuk membawa peserta pada sebuah persoalan 
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yang mengandung teka-teki yang nantinya akan dijawab oleh siswa melalui kegiatan 

inkuiri (Sanjaya, 2009:202). Teka-teki dalam rumusan masalah tentu ada jawabannya, 

siswa didorong untuk mencari jawaban atas teka-teki tersebut. Proses dalam mencari 

jawaban atas teka-teki inilah yang sangat penting dalam pembelajaran inkuiri, karena 

dalam proses ini siswa akan memperoleh pengalaman berharga sebagai upaya 

mengembangkan mental melalui proses berfikir. Dengan demikian teka-teki yang 

menjadi masalah dalam inkuiri adalah teka-teki yang mengandung konsep yang jelas 

yang harus dicari dan ditemukan jawabannya. Dalam proses pencarian jawaban teka-

teki, siswa mendapat bimbingan dari guru. Bimbingan dari guru dapat berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang menuntun siswa untuk menemukan jawaban atas teka-teki 

yang diberikan tadi. 
 

3) Merumuskan Hipotesis 

Pada tahap merumuskan hipotesis, cara yang dapat dilakukan guru untuk 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menentukan jawaban sementara (hipotesis) 

adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk 

merumuskan hipotesis yang akan dikaji. Setelah terbentuk beberapa hipotesis, guru 

selanjutnya memberikan bimbingan pada siswa dalam menentukan hipotesis mana yang 

relevan dengan masalah yang sedang dikaji. Contoh rumusan hipotesis dari siswa dapat 

dilihat pada gambar berikut:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Contoh bentuk rumusan hipotesis siswa 

Hipotesis di atas adalah hipotesis yang telah dipilih siswa dengan bimbingan 

guru. Bimbingan guru diberikan untuk membantu siswa memilih hipotesis lebih relevan 

sebagai prioritas penelitian dari masalah yang sedang dikaji . Hipotesis merupakan 

jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji (Sanjaya, 2009:202). 

Karena hipotesis merupakan jawaban sementara, maka kebenaran hipotesis perlu diuji. 
 

4) Mengumpulkan Data 

Mengumpulkan data merupakan proses pembentukan mental yang sangat 

penting dalam mengembangkan intelektual siswa. Prorses mengumpulkan data bukan 

hanya membutuhkan motivasi yang kuat, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan, 

ketelatenan serta kemampuan menggunakan potensi berfikirnya. Sering terjadi 

kemacetan berinkuiri manakala siswa tidak apresiatif terhadap permasalahan. Maka dari 

itu tugas guru dalam tahap ini yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

mendorong dan mengarahkan siswa untuk berfikr dan mencari informasi yang 

dibutuhkan. Guru dapat menuangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam Lembar 

Kerja Siwa (LKS). Mengumpulkan data adalah aktivitas menemukan dan menghimpun 

informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sanjaya, 2009:202). 

Contoh LKS adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3. Contoh Pertanyaan Bimbingan Berbentuk LKS Pada Materi Pecahan Sederhana 

Untuk mendukung penggunaan LKS seperti contoh di atas, agar pembelajaran 

inkuiri terbimbing dapat berjalan dengan maksimal maka guru juga harus 

mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan LKS tersebut (Prastowo, 

2013:210). Dalam hal ini media pembelajaran yang dibutuhkan adalah media 

manipulatif yang berbentuk tiruan buah dan kue serta kertas karton sebagai bentuk 

representasi pecahan. Contoh bentuk kegiatan pembelajarannnya dapat dilihat pada 

beberapa gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4. Kegiatan Mengumpulkan Data Pada Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Pada gambar di atas nampak kegiatan siswa dalam mengumpulkan data dengan 

LKS sebagai bentuk bimbingan guru dan media manipulatif sebagai penunjang 

penggunaan LKS. Meskipun telah menggunakan LKS, guru tetap harus mendampingi 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Alasan guru mendampingi siswa adalah untuk 

memberikan arahan apabila ditengah kegiatan inkuiri ada siswa yang kurang paham 

dengan arahan dan pertanyaan yang ada di LKS mereka. 
 

5) Menguji Hipotesis 

Pada proses pengujian hipotesis guru dapat memberikan bimbingan berupa 

pertanyaan yang juga terangkai dalam LKS lanjutan dari kegiatan mengumpulkan data. 

Contoh pertanyaan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 5. Contoh Bentuk Pertanyaan Bimbingan Untuk Menguji Hipotesis 

Setelah siswa menjawab semua pertanyaan pada kegiatan 3, siswa diarahkan 

untuk memeriksa kembali semua jawaban  tersebut, kemudian siswa kembali diarahkan 

untuk memeriksa hipotesis mereka dari persoalan pada LKS kegiatan 1. Jawaban 

hipotesis mereka terdapat pada LKS kegiatan 3 soal nomor 4. Menguji hipotesis 

merupakan proses penentuan jawaban yang logis, rasional dan dapat diterima sesuai 

dengan data serta informasi yang diperoleh pada saat pegumpulan data (Sanjaya, 

2009:202). 
 

6) Merumuskan Simpulan 

Pada tahap merumuskan simpulan, kegiatan siswa adalah mendiskripsikan 

temuannya berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Perumusan kesimpulah merupakan 

inti yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Agar mencapai kesimpulan yang 

akurat maka guru sebaiknya mengarahkan siswa untuk menunjukkan data-data mana 

saja yang relevan. Setelah siswa merumuskan kesimpulan, mereka diminta 

mempresentasikan kesimpulan tersebut di depan kelas. 

Berdasarkan pengamatan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran inkuiri 

terbimbing, langkah-langkah pembelajaran yang direncanakan telah sesuai dengan 

prakteknya. Namun terdapat sedikit kendala dalam merumuskan hipotesis yaitu siswa 

merasa kesulitan menentukan hipotesis mana yang harus diambil sebagai prioritas 

penelitian. Dalam hal ini langkah yang dapat diambil guru adalah dengan cara 

memberikan pertanyaan-pertanyaan pancigan untuk mengarahkan siswa menemukan 

hipotesis yang tepat sebagai prioritas penelitian. 
 

PENUTUP 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembelajaran inkuiri terbimbing pada 

materi pecahan Kelas III SD dapat diterapkan dengan baik asalkan desainnya benar-

benar dipersiapkan sesuai karakteristik siswa tersebut. Pembelajaran inkuiri terbimbing 

dapat menjadi salah satu alternatif pilihan metode yang diterapkan untuk pembelajaran 

matematika khususnya materi pecahan. Pembelajaran matematika dengan inkuiri 

terbimbing menimbulkan tantangan mendalam bagi siswa (Kennedy, 2005:77). Hal ini 

karena dengan metode inkuiri terbimbing, pembelajaran matematika yang biasanya 

hanya berkutat pada konsep-konsep abstrak dapat dikonkretkan melalui kegiatan 

penyelidikan yang menarik namun sederhana sehingga siswa dapat lebih mudah 

memahami materi. 
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Abstrak 

Rendahnya hasil belajar siswa dapat disebabkan oleh strategi belajar yang kurang 

tepat. Permasalahan ini sering ditemui dalam pembelajaran dengan banyak konsep, 

sehingga memperbanyak aktivitas mengingat siswa. Salah satunya adalah 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Tujuan penelitian ini adalah  

menjelaskan peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan strategi Mind 

Map. Penelitian ini menggunakan  metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 

dua siklus, setiap siklus terdiri dari 4 pertemuan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah 

penerapan strategi Mind Map, dari siklus satu sebesar 68,08%, siklus dua 81,06%. 

Hasil tersebut membuktikan bahwa penerapan strategi mind map dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV Sekolah dasar. 

Kata Kunci: Strategi Mind Map, Pembelajaran IPS, Hasil Belajar         

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang memiliki peranan 

penting dalam penanaman nilai, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat, 

sehingga seseorang dapat menjalani peran sebagai anggota masyarakat dengan baik dan 

bertanggung jawab. Lebih luas lagi mata pelajaran IPS  membina peserta didik menjadi 

warga masyarakat dan warga negara yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan 

bersama, karena pembelajaran IPS tidak hanya mengajarkan cara-cara bersosialisasi 

dengan masyarakat tetapi juga dengan lingkungan alam. Peserta didik tidak cukup 

berpengetahuan dan berkemampuan berpikir tinggi, tetapi juga harus memiliki 

kesadaran yang tinggi serta tanggung jawab yang kuat terhadap kesejahteraan 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Dalam KTSP mata pelajaran IPS SD/MI disebutkan bahwa mata pelajaran IPS di 

SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 1) mengenal 

konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; 2) 

memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; 3) memiliki komitmen 

dan kesadaran terhadap niai-nilai sosial dan kemanusiaan; 4) memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di 

tingkat lokal, nasional, dan global. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa kenyataan di lapangan tepatnya di SDN 

2 Sampiran Kabupaten Cirebon siswa dalam pembelajaran IPS cenderung pasif, 

sedangkan guru yang aktif. Hasil belajar yang diperoleh siswa banyak yang masih di 

bawah kriteria ketuntasan. Terbukti pada hasil ulangan mereka hanya 13 siswa atau 

sebanyak 43,3% dari mereka yang mencapai standar minimum yang telah ditetapkan, 

sedangkan 17 siswa atau sebanyak 56,6% siswa belum mencapai ketuntasan belajar 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 70. Hal 

ini dikarenakan pembelajaran IPS di SDN 2 Sampiran khususnya kelas IV masih 

konvensional, dimana siswa hanya duduk, mendengarkan dan menerima informasi. 

Cara penerimaan informasi akan kurang efektif karena proses penguatan daya ingat 

mailto:sellywinata@gmail.com
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hanya berupa pembuatan catatan, siswa membuat catatan dalam bentuk catatan yang 

monoton dan linier. Siswa tidak dibiasakan berfikir atau menemukan ide secara kritis. 

Siswa cepat bosan dan melampiaskan kebosanannya dengan cara sebagai berikut: 1) 

kurang disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas pelajaran IPS; 2) siswa kadang 

kadang menjahili teman-temannya; 3) asik ngobrol dengan teman sebangku, suka 

melamun; 4) siswa belum dapat menyelesaikan tugas evaluasi tepat waktu; 5) siswa 

sering ijin ke kamar mandi; 6) siswa kurang memperhatikan guru saat menerima 

penjelasan materi pelajaran; 7) siswa memperoleh nilai di bawah ketuntasan minimal 

pada evaluasi akhir mata pelajaran IPS. 

Dari beberapa masalah yang ditemui dalam pengamatan yang telah dilakukan di 

kelas IV SDN 2 Sampiran, masalah yang harus segera di perbaiki yaitu cara siswa 

mencatat konsep dalam buku  mereka, dan cara mengolah  rangkuman  yang mereka 

tulis dalam buku catatan masing-masing. Pembelajaran IPS memang banyak terdapat 

konsep abstrak dan konsep tersebut sebagian besar untuk diingat dan dihafalkan. 

Konsep-konsep seperti waktu, perubahan, kesinambungan (continuity), arah mata angin, 

lingkungan, ritual, akulturasi, kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, permintaan, atau 

kelangkaan adalah konsep-konsep abstrak yang dalam program studi IPS harus 

dibelajarkan kepada siswa Sekolah Dasar (Gunawan, 2013: 38). Karena terlalu banyak 

konsep, maka dirasa perlu menggunakan strategi lain untuk mencatat konsep-konsep 

tersebut. Dari permasalahan tersebut, akan digunakan strategi untuk menyederhanakan 

konsep, agar mudah dipahami dan mudah untuk dicatat sehingga siswa tertarik untuk 

membaca buku catatannya dan dapat dengan mudah mengingat konsep-konsep yang 

ditulisnya. Strategi tersebut dinamai strategi Mind map. 
Mind Map menurut Saleh (2008: 68) merupakan “Gambaran menyeluruh dari suatu 

materi pembelajaran yang dibuat dalam bentuk sederhana”. Lebih lanjut Saleh menjelaskan 

diagram Mind Map memiliki bentuk yang menyerupai neutron pada sel otak manusia. 

Menurut Buzan (2012: 4) Mind Map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, 

dan secara harfiah akan memetakan pikiran kita. Lebih lanjut Buzan menjelaskan Mind 

Map merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, memungkinkan kita menyusun fakta 

dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja alami otak terlibat sejak awal.  

Map merupakan cara kreatif guru dalam kegiatan belajar mengajar yang baik 

digunakan untuk meningkatkan daya hafal siswa dan pemahaman konsep siswa, juga 

dapat meningkatkan daya kreatifitas melalui kebebasan berimajinasi yang dituangkan 

dalam bentuk ringkasan catatan sederhana, dalam bentuk peta atau teknik grafik 

sehingga lebih mudah memahaminya. Langkah-langkah pembelajaran strategi Mind 

Map yaitu: (a) tinjauan menyeluruh (persiapan); (b) tinjauan awal; (c) tinjauan 

mendalam; (d) tinjauan ulang. 

Mind map merupakan perwakilan visual ide dengan menggunakan gambar dan 

kata. Strategi ini menggabungkan antara icon, kata kunci dan warna (memaksimalkan 

bahasa visual) dan diharapkan dapat membuat siswa tertarik untuk membaca konsep 

kemudian menuliskannya kembali dalam bentuk kata kunci dan diberi icon atau gambar 

beserta warna-warna. Dalam pembelajaran konsep, tidak hanya mengembangkan 

potensi otak kiri untuk menghafal, tetapi juga dibantu otak kanan yang akan semakin 

memudahkan anak untuk mengingat, yang diwakilkan dalam gambar (visual) atau ikon 

yang menandai kata-kata kunci. Karena siswa jauh lebih mudah mengingat simbol 

daripada serangkaian kata. Dalam belajar, mind map berguna untuk mencatat (note-

taking), meringkas (sumarizing) dan mengkaji ulang (reviewing) materi pelajaran anak 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

618 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

didik, yang sangat efektif untuk mengorganisasikan informasi yang masuk ke otak 

mereka saat belajar, sekaligus membantu memperkuat daya ingatnya. (Windura, 2008). 

Aplikasi Mind Map di bidang pendidikan, Windura (2008: 70) menyatakan sistem 

ini dapat diterima di seluruh dunia karena memiliki keunggulan antara lain: ide utama 

materi pelajaran ditentukan secara jelas, Menarik perhatian mata dan otak kita sehingga 

memudahkan kita berkonsentrasi, dapat melihat gambaran secara menyeluruh, sekaligus 

detailnya. Hubungan antarinformasi yang satu dengan yang lainnya 

jelas, terdapat pengelompokan informasi, prosesnya menyenangkan (fun), tidak 

membosankan karena banyak menggunakan unsur otak kanan, seperti gambar, warna, 

dimensi. Sifatnya unik sehingga mudah diingat. Bahan yang diperlukan untuk membuat 

mind map yaitu: Kertas putih, polos, tidak bergaris-garis, ukuran minimal A4, Pensil 

warna atau spidol, minimal 3 

warna, bervariasi tebal dan tipis (jika memungkinkan) a. Imajinasi, Otak kita sendiri. 

Unsur-unsur dalam Mind Map, yaitu: kertas, posisi kertas mendatar (landscape), 

posisi tetap (steady) , pusat mind map, merupakan ide/gagasan utama, biasanya 

merupakan judul bab suatu pelajaran atau permasalahan 

pokoknya, dalam meringkas atau kaji ulang, biasanya adalah judul bab atau tema pokok, 

harus berwujud gambar yang disertai dengan tulisan, terletak di tengah-tengah kertas, 

Cabang utama, Sering disebut dengan BOI (Basic Ordering Ideas), merupakan cabang 

tingkat pertama yang langsung memancar dari pusat mind map. Untuk keperluan 

meringkas biasanya merupakan sub bab sub bab dari materi pelajaran yang dipelajari 

anak, Setiap cabang utama yang berbeda sebaiknya menggunakan warna pensil/spidol 

yang berbeda pula. Cabang diusahakan meliuk, bukan sekedar melengkung atau lurus 

pangkal tebal lalu menipis, semakin jauh dari pusat semakin tipis, panjangnya sesuai 

dengan panjang kata kunci/gambar di atasnya ke segala arah. Kata, berupa satu kata 

kunci kata ditulis di atas cabang semakin keluar semakin kecil ukuran hurufnya, tulisan 

tegak, maksimum kemiringan 45°. Gambar, sebanyak mungkin. Warna, berwarna-warni 

dan hidup. Tata ruang, sesuai besarnya kertas. 

Alasan penggunaan mind map antara lain mind map dapat digunakan sebagai 

media melatih otak (brain storming) untuk memecahkan masalah dengan melihat jalan 

terobosan yang ada. Mind map menyampaikan masalah pokok bahasan yang luas 

menjadi sederhana dengan cara yang menarik dan menyenangkan sehingga materi 

mudah diterima dan diingat siswa. Dalam pembelajaran menggunakan mind map siswa 

akan lebih aktif dan antusias dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 
 

METODE PENELITIAN  
Metode Penelitian ini dilaksanakan melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

classroom action research, karena penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah 

pembelajaran yang terjadi di kelas. Menurut Arikunto (2010:130) PTK merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah 

kelas. PTK ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Setiap 

siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Pada perencanaan 

tindakan dilakukan penyusunan skenario pembelajaran dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, persiapan media pembelajaran yang diperlukan, menyiapkan lembar 

observasi dan evaluasi.  

Tindakan pada penelitian ini dilaksanakan sesuai langkah-langkah penggunaan 

strategi  pada kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Kegiatan observasi dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan, dalam hal ini peneliti melibatkan teman 
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sejawat sebagai observer. Sedangkan refleksi dilaksanakan berdasarkan hasil 

pengamatan observer dan peneliti.  

Penelitian dilaksanakan di kelas IV SDN 2 Sampiran Kabupaten Cirebon. Jumlah 

subjek penelitian 30 siswa yang terdiri atas 13 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 

2016 pada semester dua tahun pelajaran 2016/2017. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil temuan yang didapat selama pra tindakan, ditemukan fakta 

bahwa pembelajaran IPS di SDN 2 Sampiran masih satu arah. Pembelajaran bersifat 

teacher center atau berpusat pada guru, sedangkan siswa hanya sebagai pendengar saja. 

Siswa hanya duduk, mendengar, mencatat konsep-konsep yang dianggap penting dan 

selanjutnya menghapal konsep-konsep tersebut. Konsep-konsep tersebut ketika 

ditanyakan kembali, hanya beberapa siswa saja yang bisa menjawab. Hal tersebut 

menunjukkan rendahnya kualitas pembelajaran. Rendahnya keberanian siswa dalam 

bertanya, mengeluarkan pendapat, menjawab pertanyaan, dan hasil belajar yang kurang 

baik menunjukkan pembelajaran IPS kurang bermakna bagi siswa.  

Hasil belajar siswa pada tahap pra tindakan, 13 siswa 43,3% sudah tuntas, 

sedangkan 17 siswa 56,6% belum tuntas, dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

sebesar 70. Saat pembelajaran berlangsung, hanya lima dari 30siswa yang memiliki 

keberanian dalam mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, menyampaikan 

pertanyaan, dan menanggapi jawaban yang disampaikan siswa lain. 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdiri 

dari empat  pertemuan, dengan alokasi waktu 2x35 menit setiap pertemuan Kegiatan 

pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi kegiatan awal, inti, dan akhir. 

Peneliti melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan strategi Mind Map. Adapun langkah-langkah tersebut 

meliputi, pengkondisian kelas sedemikian rupa dan menyiapkan pembelajaran; 2) 

tinjauan awal, meliputi kegiatan menjelaskan konsep materi yang akan dipelajari dan 

melakukan tanya jawab materi; 3) tinjauan mendalam meliputi kegiatan membagi 

kelompok belajar membuat Mind Map, memberikan bimbingan secara kelompok, 

memberikan ruang kosong kepada siswa mempresentasikan hasil pembuatan Mind Map 

di depan kelas, dan melakukan tanya jawab membahas hasil diskusi; 4) tinjauan ulang 

meliputi kegiatan memberikan kebermaknaan materi dengan kehidupan sehari-hari, 

menyimpulkan materi yang dipelajari, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mencatat materi dengan menggunakan Mind Map, dan mengakhiri pelajaran. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I dan II dilaksanakan dengan empat pertemuan. 

Materi yang dipelajari adalah KD 2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya. Keterlaksanaan sintak 

pembelajaran menggunakan strategi mind map oleh guru dan siswa dinilai 

menggunakan lembar observasi yang diamati oleh dua orang observer. Keterlaksanaan 

pembelajaran menggunakan strategi mind map mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II sebesar 13,16% yakni pada siklus I keterlaksanaan sintak oleh guru sebesar 

77,62% dengan kriteria baik dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 90,78% 

dengan kriteria sangat baik. Sedangkan keterlaksanaan sintak oleh siswa mengalami 

peningkatan sebesar 5,59% yakni pada siklus I sebesar 76,97% dengan kriteria baik dan 

pada siklus II sebesar 82.56% dengan kriteria sangat baik. 

Proses pembelajaran pada siklus 1 kondisi pembalajaran belum sesuai RPP karena 

guru masih perlu mengkondisikan siswa yang memerlukan banyak bimbingan. Pada 
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siklus 2 pelaksanaan pembelajaran oleh guru telah terlaksana sesuai RPP .Tabel 

keterlakasanaan bisa dilihat di bawah ini. 
Tabel 1. Keterlaksanaan sintak pembelajaran oleh guru dan siswa 

Pelaksanaan Siklus I Kriteria Siklus II Kriteria Peningkatan 

Sintak kegiatan 

pembelajaran oleh 

guru 

77,62%  baik 90,78% Sangat 

baik 

13,16% 

Sintak kegiatan 

pembelajaran oleh 

siswa 

76,97%  baik 82,56% Sangat 

baik 

5,59% 

 

Penerapan model mind map menyebabkan siswa lebih mudah menangkap dan 

mengingat pembelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga berdampak pada 

meningkatnya hasil belajar IPS siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Buzan 

(2012: 12) yang menyatakan mind map adalah sistem penyimpanan, penarikan data, 

akses yang luar biasa untuk perpustakaan raksasa, yang sebenarnya ada dalam otak anda 

yang menakjubkan. Pendapat Buzan menunjukkan bahwa mind map membantu belajar, 

menyusun, dan menyimpan sebanyak mungkin informasi yang anda inginkan, dan 

mengelompokkannya. 
Tabel 2. Rekapitulasi hasil belajar 

 Rata-rata Hasil Belajar Siswa  Peningkatan 

(%) 

Siklus I Siklus II  

68,8 81,6 12,26% 
 

Berdasarkan tabel 2 hasil belajar siswa di atas, terlihat bahwa ada peningkatan 

hasil belajar siswa. Pada siklus I hanya ada 20 orang siswa yang mendapat nilai 

memenuhi KKM atau tuntas, sisanya 10 orang mendapat nilai kurang dari KKM yang 

telah ditentukan dengan nilai rata-rata hasil belajar sebesar 68,8. Pada siklus II jumlah 

siswa yang telah memenuhi KKM sebanyak 26 siswa, sedangkan 4 siswa mendapat 

nilai kurang dari KKM yakni dengan rata-rata hasil belajar sebesar 81,6 Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 12,26%.  

Dari penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa strategi mind map membuat 

siswa belajar mencatat menjadi lebih dimengerti, sejalan dengan pendapat,  dari 

Windura (2010:31), menyatakan  dengan menggunakan mind map materi pelajaran akan 

jauh lebih sederhana dan   ringkas, karena dalam mind map hanya dituliskan kata kunci-

kata kuncinya saja. Dengan mind map waktu siswa untuk belajar akan lebih efektif. 

Mind map juga mengemas materi dengan kreatif sehingga mengulang materi bagi siswa 

pun tidak menjemukan dan membuat lebih bermakna. Belajar yang efektif dan 

bermakna akan menumbuhkan motivasi belajar siswa, sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar mereka. 

Peningkatan hasil belajar ini disebabkan juga karena siswa belajar dengan hati 

senang ini sejalan dengan pendapat dari Rose dan Nicholl (2002) perasaan senang yang 

timbul pada diri siswa merupakan emosi positif yang diatur oleh sistem limbik, sistem 

limbik berfungsi mengendalikan emosi, diantaranya mengontrol rasa senang yang 

merupakan salah satu elemen penting dalam proses belajar karena melibatkan emosi 

positif sehingga siswa menggunakan lebih banyak potensi yang dimilikinya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran mind map pada siswa kelas IV SDN 2 Sampiran terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS.  Keberhasilan penerapan strategi pembelajaran mind 

map untuk meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan hasil penelitian terdahulu. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2014) menunjukkan bahwa penerapan 

strategi mind mapping dan inside outsde Circle dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar. Budiman (2008) KKM menunjukan bahwa penerapan teknik peta pikiran dapat 

meningkatkan penguasaan kompetensi dasar siswa dengan adanya hasil belajar yang 

lebih baik.  
 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran mind mapping oleh guru dan 

siswa secara maksimal serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 

Sampiran Kecamatan Talun  Kabupaten Cirebon  pada pembelajaran IPS. Penerapan 

strategi mind mapping  dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPS menjadi meningkat setelah menggunakan strategi mind 

mapping.  

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian di atas, agar siswa dapat terlihat 

aktif, giat dan bersemangat dalam proses pembelajaran IPS, dapat meningkatkan 

aktivitas guru dan siswa, memberikan hasil yang baik bagi siswa, maka dapat diberikan 

saran sebagai berikut: dalam pembelajaran di kelas, guru diharapkan untuk 

menggunakan strategi-strategi yang mendukung aktivitasnya, sehingga materi-materi 

dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran. Salah satu strategi yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran yaitu strategi mind map. 

Siswa diharapkan untuk dapat menggunakan strategi untuk mencatat konsep-

konsep yang rumit, sehingga inti dari pembelajaran yang mereka lakukan dapat 

dipahami secara efektif, salah satunya yaitu dapat menggunakan strategi mind map. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh aktivitasnya, aktivitas guru dan strategi yang 

digunakan, jadi guru diharapkan menggunakan strategi pembelajaran tertentu untuk 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di kelas. Respon siswa 

dipengaruhi oleh kegiatan belajar di kelas, termasuk ketepatan pemilihan strategi oleh 

guru. Untuk itu guru diharapkan dapat merancang pembelajaran yang menyenangkan 

dan dapat memilih strategi yang tepat dalam pembelajarannya. 
 

DAFTAR RUJUKAN 

Aulia. 2014. Penerapan Model mind mapping dan Inside Outside Circle untuk 

menigkatkan Aktivtas dan Hasil belajar PKN.  Tesis Tidak Diterbitkan. Malang: 

Pascasarjana Universitas Negeri Malang 

Arikunto, S . 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik. Yogyakarta: 

PT. Rineka Cipta. 

Budiman, P.2008.Penerapan teknik Peta Pikiran untuk Meningkatkan Pemahaman 

Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VC SD Santa Ursula 

BSD. Jurnal Psiko-Edukasi. Volume 6:34-51 

Buzan, T. 2012. Buku Pintar Mind Map. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Gunawan, R. 2013. Pendidikan IPS : Filosofi, Konsep dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta. 

Rose,C.& Nicholl,MJ.2002. Accelerated Learning. Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia 

Saleh, A. 2008. Kreatif Mengajar dengan Mind Map. Bandung: Tinta Emas Publishing. 

Windura, Sutanto. 2008. Mind Map Langkah Demi Langkah. Jakarta: Elex Media 

Komputindo. 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

622 

ISBN: 978-602-1150-16-0  

PENERAPAN PENDEKATAN JAWABAN TERBUKA UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SOAL CERITA PADA 

SISWA KELAS V SDN 24 JATI GAUNG 
 

Gita Resfika Nasution
1)

, Syamsul Hadi
2)

, Abdurrahman As’ari
3)

 
1) 

SDN 24 Jati Gaung Padang 
2)

Dosen
 
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang 

 3)
Dosen Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang 

gitar.nasution@gmail.com 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah pendekatan 

jawaban terbuka yang dapat meningkatkan hasil belajar soal cerita pada siswa Kelas 

V SDN 24 Jati Gaung. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tiga 

pertemuan. Subjek penelitian yaitu siswa kelas V SDN 24 Jati gaung yang 

berjumlah 21 orang. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi 

aktivitas guru dan siswa dengan menggunakan pendekatan jawaban terbuka, tes, 

dokumentasi, dan catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa. Pada siklus I hasil belajar siswa memperoleh 65% 

siswa yang mencapai KKM ≥ 75 dan pada siklus II memperoleh 80% siswa yang 

mencapai KKM. 

Kata kunci: pendekatan jawaban terbuka, hasil belajar, soal cerita 

Matematika merupakan ilmu yang berperan penting dalam perkembangan 

teknologi, perkembangan berbagai disiplin ilmu, dan pengembangan daya pikir manusia 

(Anwar, 2015:52). Oleh karena itu, matematika adalah mata pelajaran yang wajib 

dipelajari dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan 

tinggi. Salah satu tujuan mata pelajaran matematika pada tingkat Sekolah Dasar 

(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) yaitu, agar siswa memiliki kemampuan memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh (Depdiknas, 2006:417). 

Kemampuan siswa memecahkan masalah pada mata pelajaran matematika dapat dilihat 

dari kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita. Soal cerita adalah soal berbentuk 

cerita yang mengaitkan masalah dengan kehidupan sehari-hari (Marlina, 2013:43). 

Pembelajaran soal cerita memungkinkan siswa untuk memiliki beberapa 

keunggulan. Keunggulan pembelajaran soal cerita antara lain: (1) soal cerita dapat 

melatih siswa untuk menyelesaikan masalah yang nantinya akan berguna dalam 

kehidupan sehari-hari, (2) soal cerita dapat melatih proses berpikir siswa untuk berpikir 

kritis dan kreatif,dan (3) dapat menghargai matematika sebagai alat yang dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari-hari dan menguasai keterampilan matematika dengan 

mempraktekkan dalam situasi yang menarik. Oleh karena itu, pembelajaran soal cerita 

merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran matematika.  

Tetapi kenyataannya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal cerita. Topik yang dianggap sulit khususnya bagi siswa SD yaitu 

soal cerita yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan siswa dalam menerjemahkan 

kalimat sehari-hari ke dalam kalimat matematika (Kristina, 2013). 

Dari  hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas V SDN 24 Jati Gaung 

Kota Padang pada tanggal 13 Agustus 2015 masih banyak siswa yang kurang mengerti 

dalam menyelesaikan soal cerita. Siswa kurang memahami maksud dari soal cerita. 
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Sehingga, siswa tidak bisa menentukan mana yang diketahui, ditanya, mengubah soal 

cerita menjadi kalimat matematika, dan penyelesaian dari soal cerita tersebut. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil belajar ulangan harian soal cerita siswa yang rendah, yaitu 

dengan rata-rata 58 dari maksimal 100.   

Berdasarkan hasil observasi kemungkinan penyebab rendahnya nilai siswa adalah: 

(1) guru hanya memberikan soal-soal yang ada pada buku paket dan mengajarkannya 

berdasarkan urutan yang tertulis dalam buku tersebut, (2) dalam proses pembelajaran 

guru lebih banyak aktif daripada siswa, dan (3) guru tidak mengajarkan langkah-

langkah menyelesaikan soal cerita kepada siswa . 

Soal cerita memang membutuhkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan bentuk soal matematika lainnya (Rivai, 2005:4). Selain itu untuk 

menyelesaikan sola cerita dibutuhkan kemampuan untuk memahami kalimat dengan 

baik, kemampuan komputasi (kemampuan menghitung), dan kemampuan untuk 

mengkomunikasikan. Sehingga, dalam menyelesaikan soal cerita diperlukan langkah-

langkah yang tepat agar siswa dapat menyelesaikan soal cerita dengan benar.  

Menurut Polya (1973:5) ada 4 tahap pemecahan masalah dalam menyelesaikan 

soal cerita, yaitu (1) memahami masalah (dapat menentukan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal cerita), (2) merencanakan pemecahan masalah, (3) melaksanakan 

rencana penyelesaian, dan (4) melakukan pengecekan hasil. Dalam menyelesaikan soal 

cerita siswa dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif (Siswono, 2005:1). Agar tujuan 

tersebut dapat tercapai, maka diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang dapat 

melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, salah satunya adalah pendekatan open 

ended. Kata open ended jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia berarti jawaban 

terbuka. Maka dalam penulisan ini, peneliti menggunakan istilah pendekatan jawaban 

terbuka. 

Pendekatan jawaban terbuka merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

diawali dengan suatu masalah terbuka yang dapat memberikan keleluasaan kepada 

siswa untuk berpikir kritis dan kreatif  dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

(Anwar, 2015:54). Pendekatan jawaban terbuka adalah pendekatan pembelajaran yang 

dimulai dengan memberikan masalah terbuka kepada siswa, yaitu masalah yang 

memiliki jawaban benar lebih dari satu (Becker dan Shimada, 1997:1). 

Jawaban terbuka dapat dikelompokkan menjadi dua model, yaitu (a) masalah 

dirancang dengan jawaban tidak tunggal dan (b) masalah yang memiliki jawaban 

tunggal, tetapi cara penyelesaiannya tidak tunggal (Subanji, 2013:139). Ketika masalah 

dirancang dengan jawaban tidak tunggal, maka siswa akan memiliki proses berpikir 

yang bebas untuk menentukan jawabannya. Begitu pula untuk masalah yang memiliki 

jawaban tunggal tetapi cara penyelesaiaannya tidak tunggal, maka siswa dapat 

menyelesaikannya dengan berbagai cara. Dari kedua model tersebut yang penting 

jawaban dan proses penyelesaiannya logis dan rasional. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan model yang pertama, yaitu jawaban yang berbeda-beda atau tidak 

tunggal. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan  menggunakan pendekatan jawaban 

terbuka yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) fase orientasi, 2) 

pembekalan/penyajian masalah terbuka, 3) pengerjaan soal jawaban terbuka secara 

individu, 4) diskusi kelompok, 5) presentasi hasil diskusi kelompok, dan 6) penutup 

(Khabibah, 2006). Menurut Shoimin (2014:112) kelebihan pendekatan jawaban terbuka 

yaitu: (1) siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan 

idenya, (2) siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan 
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dan keterampilan secara komprehensif, (3) siswa dengan kemampuan rendah dapat 

merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri, (4) siswa secara instrinsik 

termotivasi untuk memberikan penjelasan, dan (5) siswa memiliki pengalaman banyak 

untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Anwar (2015) perangkat pembelajaran berbasis pendekatan open-ended 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP dan respon 

siswa terhadap perangkat pembelajaran yang diujicobakan sangat positif. Rata-rata 

respon siswa terhadap lima komponen angket respon siswa tersebut sebesar 94,3%. 

Gordah (2012) menyimpulkan bahwa pembelajaran melalui pendekatan open 

ended dapat meningkatkan kemampuan koneksi dan pemecahan masalah matematis 

peserta didik lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Penelitian yang dilakukan 

olen Wulandari, dkk (2014) menyimpulkan bahwa (1) kemampuan berpikir kreatif  

siswa kelas VIII pada materi pokok kubus dan balok dengan model pembelajaran CIRC 

dengan pendekatan open ended dapat mencapai KKM, (2) model pembelajaran CIRC 

dengan pendekatan open ended lebih baik daripada model direct instruction terhadap 

kemampuan berpikir kreatif  siswa kelas VIII pada materi pokok kubus dan balok, dan 

(3) ada pengaruh positif dari aktivitas siswa pada pembelajaran CIRC dengan 

pendekatan open ended terhadap kemampuan berpikir kreatif  siswa. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pendekatan jawaban terbuka dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran matematika dan memiliki hasil yang positif 

setelah diterapkan. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan 

jawaban terbuka, karena di sekolah peneliti belum pernah diterapkan pendekatan 

tersebut dan belum tentu juga mudah untuk menerapkan. Walaupun secara umum hasil 

penelitian terdahulu sama, tetapi dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan 

kondisi sekolah kita masing-masing. Setiap sekolah mempunyai siswa, suasana, 

lingkungan belajar dan perdiksi jawaban yang berbeda-beda dalam melaksanakan 

pendekatan jawaban terbuka. Pada penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar soal 

cerita akan digunakan pendekatan jawaban terbuka dengan memperhatikan langkah-

langkah penyelesaian soal cerita yang dikemukakan oleh Polya. Berdasarkan uraian di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah 

pendekatan jawaban terbuka yang dapat meningkatkan hasil belajar soal cerita pada 

siswa Kelas V SDN 24 Jati Gaung. 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Penelitian tindakan kelas adalah pencermatan dalam bentuk tindakan terhadap 

kegiatan belajar yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersamaan (Arikunto, 2010:3). Penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk 

memecahkan masalah-masalah dalam proses pembelajaran, yaitu dengan memberikan 

solusi yang tepat terhadap proses  perbaikan pembelajaran untuk mengatasi kesulitan 

dalam belajar sehingga terjadi peningkatan proses pembelajaran. Dalam penelitian 

tindakan kelas ini, yaitu penerapan pendekatan jawaban terbuka diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar soal cerita. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 24 Jati Gaung Kota Padang 

semester genap tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 21 siswa yang terdiri dari 11 

siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, 

yaitu dari bulan Januari sampai Maret 2016. 
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Prosedur penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Arikunto 

(2010:16) melalui empat tahapan, yaitu: 

1. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan peneliti mempersiapkan silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) menggunakan pendekatan jawaban terbuka, media, Lembar 

Kerja Siswa (LKS), lembar evaluasi, lembar observasi, dan lembar catatan lapangan. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah menerapkan rancangan pembelajaran yang 

sesuai dengan RPP yang direncanakan dalam memberikan tindakan, yaitu penerapan 

pendekatan jawaban terbuka ke dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan pendekatan 

jawaban terbuka dalam penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti sendiri.  

3. Pengamatan  

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap pelaksanaan tindakan selama 

proses pembelajaran. Hal-hal yang perlu diamati oleh observer adalah langkah-

langkah pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa selama proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan jawaban terbuka dengan menggunakan lembar observasi.  

4. Refleksi  

Refleksi dilakukan terhadap tindakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

bersama observer di setiap akhir pertemuan. Refleksi dilakukan berdasarkan hasil 

observasi dan evaluasi pembelajaran berdasarkan indikator keberhasilan yang 

ditetapkan. Kriteria keberhasilan hasil belajar dikatakan baik apabila telah mencapai 

75% secara individual dan klasikal sudah mencapai KKM ≥ 75.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil observasi keterlaksanaan aktivitas guru dengan menggunakan jawaban 

terbuka pada siklus I memperoleh rata-rata 72% dan berada pada kriteria cukup (60 -

75). Hasil observasi keterlaksanaan aktivitas guru dengan menggunakan jawaban 

terbuka pada siklus II memperoleh rata-rata 90% dan berada pada kriteria sangat baik 

(86-100). Keterlaksanaan aktivitas guru dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 18%.  

Hasil observasi keterlaksanaan aktivitas siswa dengan menggunakan jawaban 

terbuka pada siklus I memperoleh rata-rata 64% dan berada pada kriteria cukup (60-75). 

Hasil observasi keterlaksanaan aktivitas siswa dengan menggunakan jawaban terbuka 

pada siklus II memperoleh rata-rata 86% dan berada pada kriteria sangat baik (86-100). 

Keterlaksanaan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 

22%. Untuk lebih jelasnya  hasil observasi Keterlaksanaan aktivitas guru dan siswa 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1 Hasil Keterlaksanaan Aktivitas Guru dan Siswa pada Siklus I dan II 

variabel Siklus I Kriteria Siklus 

II 

Kriteria Peningkatan 

Keterlaksanaan Aktivitas Guru 

dengan Menggunakan Pendekatan 

Jawaban Terbuka 

72% Cukup 90% Sangat 

Baik 

18% 

Keterlaksanaan Aktivitas Siswa 

dengan Menggunakan Pendekatan 

Jawaban Terbuka 

64% Cukup 86% Baik 22% 

 

Pembelajaran soal cerita dengan menggunakan jawaban terbuka juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I terdapat 12 orang siswa 
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dari 21 orang siswa yang mendapat nilai mencapai KKM, sehingga memperoleh 

persentase ketuntasan klasikal sebesar 57%. Sesuai dengan kriteria ketuntasan klasikal, 

apabila 75% siswa belum mencapai nilai ≥75 maka pembelajaran soal cerita dengan 

menggunakan pendekatan jawaban terbuka dilanjutkan pada siklus II. Pada siklus II 

terdapat 17 orang siswa yang mendapat nilai mencapai KKM dan memperoleh 

persentase ketuntasan klasikal sebesar 80%. Pada siklus II pembelajaran soal cerita 

dengan menggunakan pendekatan jawaban terbuka sudah mencapai kriteria ketuntasan 

klasikal, maka pembelajaran sudah dikatakan berhasil dan tidak dilanjutkan pada siklus 

III. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2 Hasil Belajar Siswa pada Siklus I dan II 

variabel Siklus I Siklus II 

Hasil belajar siswa yang 

mencapai KKM (%) 

57% 80% 

Pembelajaran dengan pendekatan jawaban terbuka adalah pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran jawaban terbuka yang dilakukan 

dalam penelitian ini mempunyai langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Orientasi 

Pada tahap ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh 

siswa. Penyampaian tujuan pembelajaran dapat memberikan motivasi belajar dan 

menjadikan siswa fokus pada tujuan yang akan di capai. Tujuan pembelajaran ini sangat 

penting disampaikan kepada siswa, karena siswa akan mengetahui untuk apa mereka 

belajar hari itu dan apa yang harus dikuasai oleh siswa setelah pembelajaran (Hasanah, 

2014).  

Setelah itu, guru memberikan pertanyaan prasyarat tentang materi yang akan 

dipelajari. Yaitu, dengan  cara tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang akan 

diajarkan dan  mengenai materi sebelumnya. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh 

mana pengetahuan siswa dalam memahami materi yang telah diberikan dan yang akan 

diberikan. Sehingga guru dapat mengambil tindakan yang tepat dalam membelajarkan 

siswa. 

2. Pembekalan/Penyajian Soal Jawaban Terbuka 

Pada tahap ini, guru memberikan pengantar umum tentang materi yang akan 

dipelajari, yaitu tentang konsep perbandingan pada siklus I dan konsep skala pada siklus 

II. Tujuannya, agar siswa tidak dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan mempunyai 

sedikit pengetahuan tentang materi yang dipelajari yang akan berguna dalam 

menyelesaikan masalah pada tahap selanjutnya (Halim, 2006:24).  

3. Pengerjaan soal jawaban Terbuka secara Individu 

Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengerjakan masalah terbuka secara individu. 

Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa sampai sejauh mana telah 

memahami pembekalan tentang materi yang telah diberikan pada tahap sebelumnya 

(Halim, 2014:24). Selain itu, agar siswa mempunyai bahan untuk diskusi kelompok dan 

tidak bergantung pada anggota kelompok lain dalam menyelesaikan LKS. Pada tahap 

ini, guru juga berkeliling dan memberikan bantuan kepada siswa yang belum mengerti 

atau memahami soal yang diberikan. 

4. Diskusi Kelompok 

Pada tahap ini, siswa duduk sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk oleh 

guru. Tujuan pembentukan kelompok oleh guru agar pembagiannya merata. Apabila 
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pembagian kelompok dilakukan oleh siswa, maka siswa akan memilih teman yang ia 

sukai, yang memiliki kemampuan tinggi, dan  jenis kelamin yang sama, sehingga akan 

ada siswa yang tidak dipilih oleh temannya. Rata-rata siswa yang tidak dipilih yaitu, 

siswa yang memiliki kemampuan yang rendah, suka membuat masalah, dan pendiam. 

Pembentukan kelompok yang seperti itu disebut pembentukan kelompok secara 

homogen. Menurut Ross dan Harrison (dalam Berk, 2012:436) kelompok yang 

homogen dapat memperlebar kesenjangan antara siswa yang berkemampuan tinggi 

dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Oleh karena itu, pembentukan kelompok dilakukan oleh guru berdasarkan tingkat 

kemampuan dan jenis kelamin yang berbeda agar prestasi akademik dan rasa percaya 

diri siswa lebih baik (Berk, 2012:436). Setelah pembentukan kelompok, siswa diminta 

untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Diskusi kelompok dilakukan setelah 

pengerjaan soal secara individu selesai. Soal individu sama dengan soal pada LKS. 

Tujuannya agar siswa dapat membandingkan dan memperoleh jawaban yang berbeda 

dari anggota kelompoknya. Karena masalah yang diberikan tidak hanya memiliki satu 

jawaban, tetapi bisa lebih dari satu jawaban benar. 

 Menurut Joyce, dkk (2011:303) diskusi kelompok dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk saling berpendapat, saling mengajari, dan saling menghargai dalam 

menyelesaikan masalah, sehingga dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Selain itu, 

dalam pembelajaran matematika diperlukan adanya kerjasama untuk melatih interaksi 

sosial antar siswa (Uhti dalam Khabibah, 2006:121). Pada saat diskusi kelompok, guru 

berkeliling sambil melihat jalannya diskusi. Guru juga memberikan bantuan kepada 

kelompok atau individu jika ada yang bertanya dan mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan LKS. Menurut Berk (2012:435) guru yang baik adalah guru yang peduli, 

membantu dan menstimulasi prilaku yang ada kaitannya dengan motivasi dan prestasi 

belajar. 

5. Presentasi Hasil Diskusi 

Pada fase ini, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya ke 

depan kelas. Menurut Buschman (2002:27) ketika siswa mempresentasikam 

penyelesaian soal di depan kelas, mereka akan mendapat kesempatan menerima 

tanggapan dari teman atau guru. Tanggapan yang didapat dari teman atau kelompok lain 

dapat berupa pertanyaan atau pembetulan atas pekerjaan kelompok yang telah 

dipresentasikan.  

6. Penutup 

Tahap yang terakhir dari pembelajaran dengan pendekatan jawaban terbuka, yaitu 

penutup. Pada tahap ini guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran. 

Dari temuan penelitian siswa masih kesulitan untuk menyimpulkan pembelajaran secara 

mandiri, sehingga guru perlu mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada tujuan pembelajaran. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan tujuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

langkah-langkah pembelajaran soal cerita dengan menggunakan pendekatan jawaban 

terbuka yaitu: (1) fase orientasi. Pada fase ini, pembelajaran diawali dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran. Tujuannya agar siswa dapat mempelajari suatu 

materi secara bermakna dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, agar pembelajaran 

matematika tidak terkesan terputus-putus dengan pembelajaran sebelumnya, maka pada 

fase ini perlu diingatkan kembali dengan materi prasyaratnya. Yaitu, dengan  cara tanya 
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jawab dengan siswa mengenai materi yang akan diajarkan dan  mengenai materi 

sebelumnya. (2) Pembekalan/penyajian jawaban terbuka. Pada fase ini, guru 

memberikan pengantar umum tentang materi yang akan dipelajari siswa dan melatih 

kemampuan berpikir matematis. Setelah itu, guru memberikan persoalan-persoalan yang 

bersifat terbuka dan mengarah pada penemuan atau mengkonstruksi ide, konsep atau 

prinsip matematika. (3) Pengerjaan soal terbuka secara individu. Guru membagikan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berisi soal-soal jawaban terbuka, kemudian siswa 

diminta menyelesaikan soal secara individu.Pada saat siswa menyelesaikan soal secara 

individu, siswa tidak diizinkankan memperoleh bantuan dari teman lain agar siswa 

terpacu untuk menyelesaikan permasalahan. (4) Diskusi kelompok, pada fase ini siswa 

diminta bekerja secara kelompok untuk mendiskusikan penyelesaian dari soal jawaban 

terbuka yang telah dikerjakan secara individu. (5) Presentasi hasil diskusi kelompok.  

Pada fase ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dan 

kelompok yang lain memberikan tanggapan. (6) Penutup, pada fase terakhir ini, guru 

melibatkan siswa secara bersama-sama menyimpulkan ide-ide yang diperoleh dari fase-

fase sebelumnya. 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru 

disarankan untuk menjadikan pendekatan jawaban terbuka sebagai suatu pendekatan 

yang dapat dilaksanakan dalam pembelajaran matematika untuk mewadahi kebutuhan 

guru dalam upaya meningkatkan keterampilan diri dan kebutuhan siswa akan 

pembelajaran yang menarik dan bermakna, sehingga diharapkan hasil belajar siswa 

dapat meningkat.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mengetahui keterlaksanaan pembelajaran  cooperative 

learning model  rally coach untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IV 

SDN Jalantir kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Instrumen yang digunakan dalam 

pengambilan data adalah lembar observasi keterlaksanaan sintak pembelajaran 

cooperative learning model rally coach dan tes evaluasi yang mencakup C1, C2 dan 

C3. Pada penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPS siswa 

dari hasil tes sebelumnya yaitu pada siklus I mencapai rata-rata 62,5 % dan 

mengalami peningkatan lagi menjadi 92% pada siklus II.  

Kata kunci: model rally coach, hasil belajar, cooperative learning 

Menurut Somantri (dalam Sapriya, 2009) bahwa pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara 

ilmiah dan pedagogis /psikologis untuk tujuan pendidikan. IPS adalah salah satu bidang 

pengajaran yang terdapat pada Pendidikan Dasar yang harus dikuasai oleh siswa. 

Komalasari (2014) mendefinisikan bahwa pembelajaran adalah proses pembelajaran 

terhadap siswa yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara sisematis agar 

siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut 

Sapriya (2009) bahwa pembelajaran IPS memperhatikan aspek keterampilan disamping 

aspek pengetahuan dan sikap agar pembelajaran menjadi bermakna dengan 

pembelajaran yang aktif. 

Guru sangat berperan penting dalam proses pembelajaran, keberhasilan siswa 

dalam mencapai hasil belajar ditentukan oleh guru. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Susanto (2013) bahwa pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa agar dapat 

belajar dengan baik. Untuk mencapai  pembelajaran yang efektif dapat menggunakan 

berbagai model yang sesuai dengan kompetensi dan tujuan yang ingin dicapai. Model 

pembelajaran adalah contoh yang digunakan para ahli dalam menyusun langkah-

langkah dalam melaksanakan pembelajaran (Yamin, 2013:17).   

Berdasarkan observasi kondisi pembelajaran yang kurang variatif disebabkan oleh 

guru yang hanya menggunakan metode pembelajaran konvensional, setelah itu siswa 

diberi tugas untuk dikerjakan tanpa guru mengetahui siswa sudah paham atau belum 

mengenai materi yang disampaikan. Menurut Dewi (2015) Salah satu model 

pembelajaran yang masih berlaku dan sangat banyak digunakan oleh guru adalah model 

pembelajaran konvensional, pembelajaran konvensional adalah sebagai pembelajaran 

yang berpusat pada guru  komunikasi lebih banyak satu arah dari guru ke siswa, metode 

pembelajaran lebih pada penguasaan konsep-konsep bukan kompetensi. Selain itu, guru 

tidak menerapkan suatu model pembelajaran baru yang dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran karena tidak paham dengan suatu model pembelajaran 

tertentu. Pada akhirnya menyebabkan hasil belajar siswa rendah.  

mailto:lina.marlina2006@gmail.com
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Sebagai seorang guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang membuat 

siswa aktif. Menurut Warsono & Hariyanto (2014) bahwa pembelajaran aktif secara 

sederhana dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran, pembelajaran aktif mengkondisikan agar siswa selalu 

melakukan pengalaman belajar yang bermakna dan senantiasa berpikir tentang apa yang 

dilakukannya selama pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai 

fasilitator sesuai dengan pendapat Warsono & Hariyanto (2014). Menurut Warsono & 

Hariyanto (2014) fasilitator adalah seseorang yang membantu siswa untuk belajar dan 

memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Dengan kata lain, guru harus dapat menyediakan apa yang dibutuhkan 

oleh siswa untuk membangun pengetahuannya. Guru harus menguasai materi serta 

model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran.     

Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif dapat dijadikan alternatif 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. Slavin (2005) menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. 

Dalam pembelajaran kooperatif ini siswa secara berkelompok bekerjasama untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Seperti dijelaskan oleh Shoimin (2014) dalam 

pembelajaran kooperatif setiap anggota saling bekerjasama dalam menyelesaikan tugas 

kelompok untuk memahami pelajaran. Pembelajaran yang dilakukan apabila tidak 

sesuai dengan kemampuan anak maka tidak akan ada maknanya bagi siswa 

(Budiningsih, 2005).   

Slavin (dalam Andriani, 2014) tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah 

menciptakan situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh 

keberhasilan kelompoknya. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk 

mencapai tiga tujuan pembelajaran penting sebagai berikut: 1) hasil belajar akademik; 

2) penerimaan terhadap perbedaan individu; dan 3) pengembangan keterampilan sosial.  

Cooperative learning mempunyai beberapa model diantaranya rally coach. Model 

Pembelajaran kooperatif model rally coach adalah bentuk pembelajaran kooperatif, 

siswa ditempatkan dalam kelompok berpasangan, secara bergantian tanya jawab tentang  

masalah dan kemudian teman pada pasangan memberikan bantuan kepada temannya 

tersebut (Akhyar, 2015). Model rally coach  adalah pembelajaran model kooperatif 

yang terdiri dari kelompok berpasangan, pasangan A dan pasangan B saling 

memecahkan masalah serta memperhatikan dan mendengarkan, menilai, memuji bahkan 

mengoreksi bila diperlukan secara bergantian, sintak ini salah satunya berguna untuk 

membangun pengetahuan siswa (knowledge building) (Kagan, 2009).  

Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan keberhasilan pembelajaran dengan 

menggunakan model rally coach diantaranya pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rahayu (2014) menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran kooperatif Rally 

Coach (RC) dengan media gambar seri untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

siswa berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada setiap siklus dinyatakan 

berhasil. Dalam hasil penelitiannya Indiantika (2015) juga menyatakan bahwa model 

Problem Based learning dipadu dengan model rally coach dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Sehingga, pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa model rally coach dapat menjadi salah satu 

alternatif pemecahan masalah yang terjadi di kelas, dapat dijadikan model pembelajaran 

yang diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  
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Melalui model rally coach diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ―bagaimana meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Jalantir melalui model rally coach?‖. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Jalantir.  

METODE  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). PTK yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang dikembangkan 

oleh Kemmis & Mc Taggart (dalam Arikunto, 2011) yang dimulai dengan perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Jalantir Kecamatan 

Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 24 siswa terdiri dari 10 siswa 

perempuan dan 14 siswa laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dimulai 

dari bulan Januari sampai Maret 2016. 

Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari 2 siklus setiap siklus terdiri dari 2 

pertemuan. Tahapan penelitian tersebut adalah perencanaa (planing), pelaksanaan 

(action), pengamatan (observer), dan refleksi (reflect. Pada tahap perencanaan yang 

dilakukan oleh peneliti meliputi: (a) penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan silabus (b) menyusun dan menyiapkan model pembelajaran rally coach (c) 

menyusun dan menyiapkan media pembelajaran. (d) menyiapkan instrumen observasi; 

(e) menyiapkan instrumen tes dan menentukan waktu pelaksanaan tes; (f) melakukan 

diskusi dengan guru kelas IV sebelum melaksanakan pembelajaran. Pada tahap 

pelaksanaan dalam penelitian ini adalah menerapkan rancangan pembelajaran yang 

sesuai dengan RPP yang direncanakan dalam memberikan tindakan, yaitu menerapkan 

model rally coach ke dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan penerapan rally coach 

dalam penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti. Pengamatan dalam penelitian ini 

dilakukan terhadap pelaksanaan tindakan yang dilakukan selama pembelajaran. Hal-hal 

yang perlu diamati oleh observer adalah langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan 

guru berserta segala aktivitas dan interaksi guru dengan siswa dan kegiatan siswa di 

dalam kelas menggunakan lembar observasi. Peneliti melakukan refleksi terhadap 

tindakan pembelajaran yang dilakukan bersama observer yang membantu disetiap akhir 

pertemuan. Refleksi dilakukan berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pembelajaran 

berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka 

dapat diputuskan pemberian tindakan berlanjut ke siklus selanjutnya atau tidak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada pratindakan didapatkan hasil belajar siswa  yang rendah yaitu belum 

mencapai kriteria yang ditentukan. Selain itu, berdasarkan observasi guru menggunakan 

pembelajaran yang konvensional, setelah pembelajaran siswa diberi tugas tanpa 

diketahui siswa paham atau tidak dengan materi yang diberikan. Hai ini menyebabkan 

siswa tidak menguasai pembelajaran karena siswa tidak menemukan konsep sendiri 

sehingga pembelajaran tidak bermakna bagi siswa.  

Pada penelitian ini menggunakan pembelajaran kooperatif di mana dalam 

pembelajaran kooperatif setiap anggota memiliki peran untuk bertanggung jawab dalam 

belajar melalui interaksi dengan temannya seperti pendapat Pristiwasakti (2012) bahwa 

ciri-ciri pembelajaran kooperatif adalah (a) setiap anggota memiliki peran; (b) terjadi 

hubungan interaksi langsung diantara siswa; (c) setiap anggota kelompok bertanggung 

jawab belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya; (d) guru membantu 
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mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok; (e) guru hanya 

berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

Penerapan model rally coach pada pembelajaran IPS di SDN Jalantir terdiri dari 2 

siklus setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan yang meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Melalui observasi didapat hasil keterlaksanaan 

sintak pembelajaran oleh guru dan siswa.  

Keterlaksanaan sintak pembelajaran oleh guru dan siswa mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II yaitu pada siklus I mencapai 58,5% dan pada siklus II mencapai 

89,5 % sedangkan keterlaksanaan sintak pembelajaran oleh siswa pada siklus I 

mencapai 49,5% dan pada siklus II mencapai 78%. Hasil belajar IPS siswa didapat 

melalui tes yang dilaksanakan setiap akhir siklus. Hasil belajar siswa dengan penerapan 

model rally coach menunjukkan pencapaian yang meningkat pada siklus II 

dibandingkan pada siklus I. Pada siklus I mencapai 62,5% yakni sebanyak 15 siswa 

yang mencapai nilai > 70. Pada siklus II pencapaian hasil belajar sudah memenuhi 

kriteria keberhasilan yakni 22 siswa mencapai KKM yang ditentukan yaitu sekitar 92%. 

Peningkatan keterlaksanaan pembelajaran oleh guru dan siswa serta hasil belajar siswa 

dengan penerapan model rally coach dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1 keterlaksanaan sintak pembelajaran oleh guru 

 

Tabel 2 Pencapaian Hasil Belajar siswa 

Nilai Siswa Kategori ∑ siswa 

siklus I 

% ∑ siswa 

siklus II 

% 

70< n< 100 Tuntas 15 62,5% 22 92% 

 

Agar lebih jelasnya peningkatan keterlaksanaan pembelajaran oleh guru dan 

siswa serta hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II dapat dilihat pada grafik berikut 

ini: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Persentase keterlaksanaan pembelajaran oleh guru dan siswa 

 

Keterlaksanaan pembelajaran Siklus I Siklus II 

Guru 58,5% 89,5% 

Siswa 49,5% 78% 
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Gambar 2 Persentase pencapaian hasil belajar siswa 

Keterlaksanaan pembelajaran sintak oleh guru dan siswa mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I berdasarkan hasil observasi masih banyak siswa 

yang diam karena belum paham dengan sintak pembelajaran model rally coach dengan 

alasan model pembelajaran ini tidak pernah digunakan sebelumnya, guru terus 

memberikan penjelasan dan membimbing siswa dalam melaksanakan sintak 

pembelajaran tersebut sesuai dengan pendapat Slavin (2005) guru akan melakukan 

langkah-langkah tambahan untuk memastikan para siswa menggunakan waktu yang 

efektif dan mengarahkan mereka pada kegiatan yang produktif. Sebelum pembelajaran 

guru perlu menjelaskan sikap atau hal apa saja yang harus dilakukan pada kegiatan 

pembelajaran (Slavin, 2005).  

Guru membagi kelompok dengan mudah yaitu membaginya dengan menentukan 

anggotanya terlebih dahulu sesuai dengan pendapat Joyce (2012) bahwa guru-guru yang 

memiliki inovasi model pembelajaran kooperatif memahami bahwa sebuah langkah dan 

cara yang tepat dalam mengatur siswa untuk berpasangan ataupun berkelompok 

merupakan hal yang mudah. Selain itu, dalam sintak ini siswa  dibagi kelompok 

sebanyak 4 siswa dan secara berpasangan melakukan tanya jawab, guru menggunakan 

model ini untuk merangsang siswa dalam kerja kelompok dimulai dari kelompok kecil 

terlebih dahulu seperti yang diungkapkan oleh Joyce (2012) bahwa salah satu cara untuk 

merangsang kemampuan siswa bekerjasama adalah menyediakan sebuah wadah dalam 

aturan sederhana, dimana satu kelompok terdiri dari dua atau tiga orang. Dalam 

pembagian kelompok ini guru tidak membeda-bedakan siswa, pada pembelajaran ini 

antara siswa yang satu dengan yang lainnya saling menghargai sesuai dengan pendapat 

Ibrahim, et al (dalam Pristiwasakti, 2012) bahwa penerimaan secara luas dari orang-

orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, dari hal ini siswa akan belajar 

saling menghargai.  

Pada siklus II keterlaksanaan sintak pembelajaran oleh guru dan siswa mengalami 

peningkatan karena siswa sudah mengerti sintak pembelajaran melalui penjelasan dari 

guru tentang perintah dari model tersebut seperti yang diungkapkan oleh Joyce (2012) 

hampir semua siswa memiliki kemampuan dalam bekerja kelompok jika mereka 

mengetahui bagaimana perintah tugas yang mereka dapatkan secara detail. Siswa juga 
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dapat dengan cepat bekerjasama dalam kelompok kecil seperti pendapat dari Joyce 

(2012) bahwa jika para siswa belum biasa bekerja sama, ada baiknya guru 

menggunakan kelompok terkecil dengan tugas sederhana, agar para siswa memiliki 

pengalaman awal yang dibutuhkan untuk menjalani pengelompokan dengan jumlah 

yang lebih besar pada masa selanjutnya. 

Dengan pengelompokan yang berpasangan dapat meningkatkan efisiensi dalam 

pembelajaran hal ini berdasarkan pendapat Joyce (2012) bahwa pengelompokan yang 

paling umum digunakan adalah pengelompokan yang terdiri dari dua, tiga, atau empat 

anggota. Praktik semacam ini dapat meningkatkan efisiensi. Jika kita memulai 

pembelajaran dengan format berpasangan dan mempraktikkannya dalam beberapa 

minggu saja, kita akan menjumpai produktivitas siswa-siswa kita meningkat.  

Keberhasilan penerapan kooperatif model rally coach dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa juga terjadi pada penelitian ini. Menurut Ibrahim, et al (dalam 

Pristiwasakti, 2012) bahwa pembelajaran kooperatif ini unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konsep yang sulit, model struktur penghargaan kooperatif dapat 

meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang 

berhubungan dengan hasil belajar. 

Hasil belajar menurut Susanto (2013:5) dapat diartikan sebagai perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Dengan menggunakan model rally 

coach ini hasil belajar siswa menjadi meningkat karena pembelajaran IPS bukan hanya 

sekedar mendengarkan dan menghafal saja harus ada kegiatan dari siswa baik kegiatan 

jasmani ataupun rohani, dalam pembelajaran ini siswa melakukan kegiatan diantaranya 

saling bertanya jawab, mengoreksi, dan memuji satu sama lain seperti yang 

diungkapkan oleh Indiantika (2015) bahwa aktivitas belajar adalah suatu kegiatan yang 

melibatkan unsur jasmani dan mental di dalam proses belajar mengajar IPS diantaranya 

bertanya dan kerjasama.  

Berdasarkan keberhasilan penelitian pembelajaran kooperatif sangat penting 

dilaksanakan karena pada pembelajaran ini siswa mendapatkan beberapa keunggulan 

seperti saling ketergantungan dalam hal yang positif, siswa mempunyai peran masing-

masing, suasana kelas yang menyenangkan, saling menerima satu sama lain, siswa 

bebas memberikan pendapatnya, hal sesuai dengan pendapat Jarolimek & Parker (dalam 

Pristiwasakti, 2012) bahwa keunggulan yang diperoleh dalam pembelajaran kooperatif 

ini adalah: (1) saling ketergantungan yang positif; (2) adanya pengakuan dalam 

merespon perbedaan individu; (3) siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan 

kelas; (4) suasana kelas yang rileks dan menyenamgkan; (5) terjalinnya hubungan yang 

hangat dan bersahabat antar siswa dengan guru; (6) memiliki banyak kesempatan untuk 

mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan.  

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yag dilakukan oleh Indiantika (2015) 

bahwa penerapan model pembelajaran problem based learning dipadu dengan rally 

coach dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dimana siswa lebih antusias, aktif dan 

bersemangat pada pelaksanaan pembelajaran dan dalam melakukan kerjasama, 

berdiskusi, tampak akuntabilitas individu dalam melontarkan pertanyaan dan 

menanggapi pertanyaan dari kelompok lain, sehingga proses pembelajaran ini berpusat 

pada siswa sehingga hasil belajar siswa menunjukkan hasil yang sangat baik sehingga 

mencapai ketuntasan belajar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil 

belajar pada siklus II dibanding dengan siklus I.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rahayu (2014) juga membuktikan  bahwa penerapan strategi pembelajaran kooperatif 
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model Rally Coach (RC) dengan media gambar seri dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa dalam aspek kebahasaan dan non kebahasaan yang dicapai siswa pada 

siklus I pertemuan I diperoleh kriteria belum berhasil, namun pada siklus I pertemuan II 

telah berhasil. Siklus II pada pertemuan I dan II mengalami peningkatan, dikategorikan 

berhasil sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan model rally coach untuk meningkatkan 

hasil belajar IPS kelas IV SDN Jalantir Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat 

dapat disimpulkan sebagai berikut penerapan model rally coach terlaksana dengan baik 

hal ini dapat dilikat dari peningkatan persentase keterlaksanaan sintak pembelajaran 

oleh guru dan siswa. Selain itu, dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV hal 

ini ditunjukkan dengan pencapaian hasil belajar yang meningkat dari siklus I ke siklus II 

sehingga mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan. 

 Saran yang dapat disampaikan kepada guru adalah harus memilih model 

pembelajaran yang menarik serta disesuaikan dengan kompetensi dan tujuan dalam 

pembelajaran dan siswa merasa senang berada dalam kelas karena pembelajaran yang 

tidak membosankan sehingga dapat membuat siswa berkembang dalam aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Selain itu, apabila siswa belum terbiasa dengan kerja 

kelompok dalam jumlah yang banyak maka harus diawali dengan pengelompokan 

dalam jumlah yang kecil atau secara berpasangan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat melengkapi kekurangan dari penelitian ini.  
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Abstract 
There are language skills and components which have to be mastered by the students 

in the process of learning a language in the classroom. This study attempts to 

describe how the numbered head together strategy can improve the speaking ability 

of the eight graders’ of SMPN 7 Binamu Jeneponto, South Sulawesi. The study 

shows that the numbered head together strategy can be successfully implemented 

and assist students especially in speaking ability. The students show their speaking 

improvement after the teacher uses numbered head together strategy in teaching and 

learning process, especially in transactional expressions. Therefore, it is suggested 

that English teachers employ the numbered head strategy if they intent to improve 

their students’ speaking ability, especially in transactional expressions. 

Keywords: Speaking Ability, Numbered Head Together 
  

In Indonesia, English becomes a fundamental subject which has to be mastered 

by students. English is not only learned in junior high school and senior high school but 

also found in every level of education including beginner level. Moreover, English 

becomes one of the major subjects and standards of graduate which is tested in the 

national examination. Based on the school curriculum for English, teaching English is a 

subject that consists of four skills that must be mastered by learners. They are speaking, 

listening, reading, and writing. Speaking is considered as an important competence or 

skill that should be mastered by English learners. Speaking ability is able to describe 

how far the language learner mastered the language itself.  

 Nurhajati and Wicaksono (2011: 42) states that speaking plays important role in 

teaching and learning process. This means, as a teacher, this is an important part when 

constructing activity. The teacher have to make sure that the students understand 

certainly what they are supposed to do. For instance, in an activity, teacher gives an 

appropriate instruction clearly in order to make the students undoubting about what they 

are should be doing. Understanding English is not an easy thing to do, especially for the 

people who do not recognize how to use English appropriately. However, teaching 

speaking should be maximized using appropriate strategies and supported by a good 

classroom atmosphere. Kagan and Kagan (2009: 2.3) states an appropriate strategy and 

a good atmosphere are able to provide equal education outcome for all our students. It 

means, if the teacher can create a comfortable classroom with interesting techniques, it 

can give positive contribution to student’s motivation to learn. 

 Basically, getting the students to speak in class is very difficult. There are so 

many students of Junior high school who have a little ability to speak, especially those 

who study at SMPN 7 Binamu Jeneponto South Sulawesi. This is not only because they 

cannot master the language but also the teaching and learning condition where English 

teachers rarely use English language when they teach or give description for the 

students in the classroom, and sometimes, students are lack of attention when the 

mailto:wawanwalusi@yahoo.co.id
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English lesson is conducted. This has an impact on student learning outcomes and it is 

shown in the students’ grade in the mid-term test. There are only 5 students who pass 

the standard while 20 others cannot pass the standard, while the Minimum Mastery 

Level in this school is 65. It means that the student’s general score is still low. The 

researcher got the data from the English teacher who teach in the SMP Negeri 7 

Binamu.  

 The researcher will conduct the research at the school to help the students’ 

problems in speaking by applying one of strategies for their skill by using cooperative 

learning. Cooperative learning provides advice support which aims to help students 

think with other students and increase their abilities. Cooperative learning is one type of 

strategies that underlines the special structure designed to influence the pattern of 

student interaction, and provides a situation not only how the students work closely with 

students but also how students with their teachers solve the problems together. Kagan 

and Kagan (2009: 2.15) argue that by using cooperative learning strategy, students are 

usually more interested and motivated in the learning process. This can result to their 

learning outside the school, especially in their interaction with others. In addition, 

Brown (2007: 53) suggests that by working together, whether in pairs or groups, 

students are able to exchange information with others. 

 Basically, there are many types of cooperative learning strategy; therefore, this 

research will be limited only in one cooperative strategy. Here, the researcher uses the 

cooperative learning strategy to ensure more equitable response opportunities to stop 

calling on students who raise their hands. Instead, he uses a strategy that uses a random 

method for asking students to respond. This cooperative learning strategy is known as 

―numbered head together‖. This strategy can enhance students’ participation during a 

lesson. Numbered head together is a cooperative learning strategy that lets students get 

cooperated in their groups but still allows them to learn by themselves.  

 The researcher believed, that numbered head together strategy is useful to help 

the students solve the problems given. Nuruddin, Seken and Artini (2013: 4) state that 

numbered head together requires students to interact among the group members to get 

the answer. This means that students are placed in groups and each student is given a 

number. The teacher poses a question and students ―put their heads together‖ to find the 

answer. The teacher calls a specific number to respond as speaker for the group. By 

having students work together in a group, this strategy ensures that each member knows 

the answer to questions asked by the teacher. In addition, students with special needs 

often get advantages when this approach is used. In group discussion, it inspires the 

students to take better responsibility for their own learning and to learn from another. 

Moreover, this strategy is also flexible to be used at a variety of levels. 
 

METHOD  

The research is designed as a classroom action research (CAR). According to 

Latief (2014:144), CAR is an effective media in improving the quality of English 

teacher’s performance in instruction as well as students’ achievement in learning 

English in classroom. The classroom action research design is selected by the researcher 

in the expectation for solving the problem which commonly happened in the classroom 

during the teaching and learning process. The classroom action research is chosen to be 

able to support the students of SMPN 7 Binamu related to their speaking ability 

problem. 
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In this research, action research is conducted collaboratively between the 

English teacher as the collaborator and the researcher. The researcher will act as the 

teacher in the classroom and implement the strategy of numbered head together, and her 

collaborator will observe the process and find information during the implementation of 

the research which indicates its success or failure. The design of this action research 

follows a model of CAR proposed by Kemmis and Mc Taggert (1988) in Latief (2014: 

145-146) of four steps: (1) planning, (2) acting, (3) observing, and (4) reflecting the 

action based on the data obtained during the observation.  

The study is conducted in SMPN 7 Binamu Jeneponto which is situated in 

Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi 

Selatan. The SMPN 7 Binamu has 7 classes, consisting of 3 classes for the seventh 

grade, 2 classes for the eighth grade, and 2 classes as well for the ninth grades. Each 

class consists of different numbers of students, it is about 20 to 30 students. 

The subjects to be chosen are the eighth graders which are authentically consist 

of two classes. The class contains 25 students which are randomly chosen since their 

first entered the school. However, the result of speaking test can be known that the class 

VIII b has lower grade after the test. Only a few student can reach the Minimum 

Mastery Level (KKM) in class VIII b than class VIII a. The Minimum Mastery Level 

(KKM) in this school is 65 for eighth graders. Basically, the subjects has graduated 

from eight grade. They are in nine grade b class. The class contains 24 students because 

one student has moved to another school. The researcher followed the class in 

conducting the research. Based on that reasons, the researcher took one of the classes to 

be the subject of his research that is class IX b. Thus, the limited speaking skill of the 

students in that class become the basic reason why the research is conducted. This 

reason is known from the preliminary study that had been stated including the result 

from students’ speaking performance test. 
 

FINDINGS AND DISCUSSION 

Findings 

The findings presents the improvement of students’ speaking ability in cycle 1 

and cycle 2, the students’ responses toward the implementation of the strategy, the 

students’ involvement in implementing numbered head together strategy, and the 

numbered head together strategy implemented. The data were collected during the 

teaching and learning process through observation checklist, field notes, and the 

students’ questionnaires. The finding of both cycles contain the data of the students' 

speaking achievement which were obtained by assigning them to dialog and evaluated 

them by using scoring rubric. 

 The cycle 1 was conducted on January 8
th

, 14
th

, 15
th

, 21
th,

 2016 and the cycle 2 

was conducted on January, 29th, 2016 and February 4th, 5th, 11th, 2016. The first test 

was conducted on January 22
th

, 2016 and the second test was conducted on February 

12th, 2016. The test was carried out in the form of performance test. During the test, the 

researcher used three aspect of speaking to assess the students, they are: accuracy, 

fluency, and comprehensibility. The use of the strategy could improve the students' 

speaking ability. It showed from the following tables of the recapitulation of test results 

of the students' speaking performance and the score description of the students' speaking 

performance in two cycles after being preserved in four meetings for each. The scores 

given by the collaborator indicated as "Rater 1" and the researcher indicated as "Rater 

2", and the scores were collected and divided by two as the average scores. 
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Table 4. The Recapitulation of Test Results of the Students' Speaking Ability in Cycle 1 

The score conversion 

Speaking Aspect Weight (%) Rate Score 

 

Accuracy 

 

30% 

4 23 - 30 

3 16 - 22 

2   8 - 15 

1 0 - 7 

 

Fluency 

 

40% 

4 31 - 40 

3 21 - 30 

2 11 - 20 

1  0 - 10 

 

Comprehensibility 

 

30% 

4 23 - 30 

3 16 - 22 

2   8 - 15 

1 0 - 7 

 Ideal Score Obtained Score 

The Minimum Score (n1+ n2 + n3)  

The Maximum score 

65 54 

100 89 

Table 5. The Score Description of the Students' Speaking Ability in Cycle 1 

No. Range of 

Scores 

Classification Total of 

Students 

Percentage 

1 81-100 Well 7 34% 

2 66-80 Very good 6 25% 

3 51-65 Good 11 46% 

4 0-50 Fair 0 0% 

  The Total of Unsuccessful Students 9 38% 

  The Total of Successful Students 15 63 % 

 

Based on the data above, from the total of 24 students, there were 7 (seven) 

students (34%) achieved the qualification of "well" (81-100), 6 (six) students (25%) 

achieved the qualification of ―very good‖ (66-80), 11 (eleven) students (46%) achieved 

the qualification ―good‖ (51-65), and there was no students obtained the classification 

(0-50) classified as ―fair‖.  

Even though the results of students’ involvement during the learning process of 

the first cycle met the criteria of success. The results of students’ speaking ability does 

not met the criteria. It can be seen from the table 5. The table 5 shows that 9 (nine) 

students (38%) was unsuccessful and 15 (fifteen) students (63%) was successful. After 

running to the cycle 2, teaching of speaking through number head together strategy had 

made an improvement in their speaking ability. It can be seen from the following tables 

as follows: 
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Table 6. The Recapitulation of Test Results of the Students' Speaking Ability in Cycle 2 

The score conversion 

Speaking Aspect Weight (%) Rate Score 

 

Accuracy 

 

30% 

4 23 - 30 

3 16 - 22 

2   8 - 15 

1 0 - 7 

 

Fluency 

 

40% 

4 31 - 40 

3 21 - 30 

2 11 - 20 

1  0 - 10 

 

Comprehensibility 

 

30% 

4 23 - 30 

3 16 - 22 

2   8 - 15 

1 0 - 7 

 Ideal Score Obtained Score 

The Minimum Score (n1+ n2 + n3)  

The Maximum score 

65 60 

100 90 

Table 7. The Score Description of the Students' Speaking Ability in Cycle 2 

No. Range of Scores Classification Total of 

Students 

Percentage 

1 81-100 Well 9 38% 

2 66-80 Very good 8 34% 

3 51-65 Good 7 30% 

4 0-50 Fair 0 0% 

The Total of Unsuccessful Students 3 13% 

The Total of Successful Students 21 88% 

Table 6 above indicates that the implementation of the strategy in Cycle 2 has 

given significant success. Comparing to the student’s speaking score in the cycle 1, 

there were 7 (seven) students (34%) achieved the qualification of "well" (81-100), 6 

(six) students (25%) achieved the qualification of ―very good‖ (66-80), and 11 (eleven) 

students (46%) achieved the qualification ―good‖ (51-65). In cycle 2, almost all the 

students' scores got higher than cycle 1. The low scores students were increased in cycle 

2. Based on the table 7, there were 9 (nine) students (38%) of them achieved the scores 

of (81-100) classified as "well", 8 (eight) students (34%) were achieved the scores of 

(66-80) classified as ―very good‖, 7 (seven) students (30%) were achieved the scores of 

(51-65) classified as ―good‖, and 3 (three) students (13%) were became the 

qualification in the cycle 2. For 3 students, the minimum mastery level that must be 

achieved is equal or more than 60. It caused by the 3 of them were categorized as low 

level students. It is started from the test result of the first cycle. 

Related to the speaking aspect, in term of accuracy, most of the students spoke 

with the correct pronunciation and they spoke confidently. In term of fluency, most of 

the students spoke clearly and capable to communicate easily using the words to state 

the expressions. Most of the students were also improved actively to give response and 

to discuss with their group when they are given the tasks. In other words, students were 

improved actively during the teaching and learning process. However, the results of 

speaking test improved and achieved the criteria. Based on the data, there were 21 

Students (88%) achieved the criteria and there were 3 students (13%) not achieved the 

criteria. It can be said that the implementation of the strategy in Cycle 2 solved the 
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problem in the first cycle and the result of the student’s speaking ability met the criteria 

of success. 

The implementation of the strategy were mostly same in both cycles. There are 

four main activities of cooperative learning of the numbered head together strategy. 

These activities applied during the teaching and learning process using, namely; asking 

the student to count off, posing a problem, asking the students to put heads together, 

and calling the students’ number. There were three phase activities in the employment 

of the strategy, namely, pre-activity, whilst-activity, and post-activity.   

In pre-activity: teacher introduced the topic, showed the example, and connected 

the topic being discussed with the students’ real experiences. Then, teacher explained 

the learning objectives. Next, teacher explained clearly about the rules in order to make 

sure that students understand in learning activity.  

In whilst-activity, teacher followed the steps based on the strategy. After the 

students got model related to the topics or material given from the teacher, the first step, 

teacher asked students to count off. In this stage, teacher asked the students to make 

groups of four. Then, teacher gave students number of each and asked it to put on her or 

his arm. The second steps, teacher posed a problem. The problems are posed in each 

meeting were different but these activities did similar in both cycles. In this stage, 

teacher posed a problem related the expressions of asking certainty, showing certainty 

and responding to certainty in the first meeting and gave the problem in form of 

situational expressions related to material in the second meetings. In the third meetings, 

teacher posed a problem of asking for advice, giving advice and responding advice to 

someone. In the fourth meetings, teacher posed a problem in form of situational 

expressions related to material from the third meeting. In pose a problem stage, teacher 

distributed the speech act and the worksheet.  

The third steps, teacher asked students to put heads together. In this activity, 

teacher asked the students to work together, do the tasks and practice it with their 

groups, and the leader of the group members have to make sure that every member of 

the group knew all the answers based on their group’s agreement. In group discussion, 

there was a leader which has been chosen by students and he/ she lead the discussion. 

Students identified and chose an appropriate expression based on the tasks given. Then, 

the students are asked to practice with their group members. During this activity, 

teacher monitoring the students’ activity, encouraging the students to help each other 

and gave them support. 

The last steps, teacher called a number. When teacher called a number, students 

who have number should stand up and answer the question. In this activity, if the 

students’ answers were right, the teacher asked the next question but if there were 

different answers, the teacher invited the whole class to discuss it together. Then, the 

teacher confirmed the right answer and did it until the last question. There are additional 

rules for the students in answering questions. In performance stage, the student used an 

appropriate expression randomly with other group’s members. Here, the teacher 

decided the students who will perform or act the dialogue using expressions which are 

decided based on instruction in the situational task. In the answering question stage, if 

the students’ answers by using expressions were right, the teacher asked the next 

member of the group. If there were different answers in using expression the teacher 

confirmed the right expressions based on the situational task. In post-activity, teacher 

did reflection. Teacher asked the students to make a reflection about what have students 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

644 

ISBN: 978-602-1150-16-0  

learned after following the lesson and teacher gave feedback and compliment of their 

work. 
 

Discussions 

 The findings indicates that the learning through numbered head together strategy 

is successful in improving not only the students’ speaking ability but also the students’ 

involvement during the learning and teaching process. The implementation of 

numbered head together strategy was successfully improved the students’ speaking 

ability of SMPN 7 Binamu, Jeneponto South Sulawesi in 2015/2016 academic year. 

The improvement can be seen from the data of students' scores collected when the 

students have not been preserved by using the numbered head together strategy yet in 

this school, it can be stated that there was a significant improvement achieved by the 

students after being preserved by using the numbered head together strategy. In cycle 1, 

there were 9 students (38%) not achieved the criteria and there were 15 students (63%) 

achieved the criteria. Related to the students’ involvement, there were 22 students 

(95.8%) involved in teaching and learning process. After being treated by using this 

strategy in the second cycle, the students got better achievement than that one of the 

first cycle both their scores in the speaking test and the their involvement during the 

teaching and learning process. In cycle 2, there were 21 students (88%) achieved the 

criteria. Related to the students’ involvement, there were 23 students (96%) involved 

actively during the teaching and learning process. 

The result of the students' speaking score indicated that students were getting 

better in learning how to speak in English. In cycle 1, in group discussion, after the 

students did several activities in meeting, the students showed their accountabilities. It 

means that the students must show that they have understood the material individually 

(Slavin, 1995: 129). In line with that, Harmer (2007: 167) states that the students need 

to be put in groups, so the students have an opportunity to make a contribution in it. 

The ways of implementation the strategy both cycles were mostly same. There 

are four main activities of cooperative learning of the numbered head together strategy 

adapted from Kagan and Kagan (2009: 6.30). They are; asking the student to count off, 

posing a problem, asking the students to put heads together, and calling a number. In 

the pre-activity: teacher introduced the topic, teacher showed the example, teacher 

connected the topic being discussed with the students’ real experiences, and teacher 

explained the learning objectives. In the whilst-activity: (1) teacher asked the students 

to count off. In this stage, teacher gave the model related to the topics or material given, 

teacher asked students to make groups of four, teacher gave students number of each 

and asked it to put on her or his arm. Next, (2) teacher posed a problem. The problems 

are posed in each meeting were different but these activities did similar in both cycles. 

Then, (3) teacher asked students to put heads together. In this activity, teacher asked the 

students to work together, do the tasks and practice it with their groups, and the leader 

of the group members have to make sure that every member of the group knew all the 

answers based on their group’s agreement. In terms of group discussion, teacher gave 

15 minutes to discuss and 15 minutes to practice with their group members in cycle 1. 

In cycle 2, teacher gave 20 minutes to discuss and 25 minutes to practice with their 

group members. In group discussions with four member of each, the students worked 

together to reach the group’s goal in accomplishing the tasks and the teacher monitored 

the students’ activity. In the monitoring the students’ activity, teacher not only go round 

the class and watching to the students in group discussion but also teacher act as 

prompter, resource or tutor. It means, teacher encouraged the students to help each 
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other, gave them support, and helped the students with suggestion about something that 

they planned (Harmer, 2007: 172). The last, (4) teacher called a number. Students who 

have number is called should stand up and answer the question. In the post-activity, 

teacher did reflection. This stage affirms that this activities is used as indicator to know 

how well the students could improve their abilities (Harmer, 2007: 113). In line with 

Harmer, the whole of information gathered from the students’ result of an activity will 

be compared and if necessary it used to improve on the students’ ability (Bygate, 1987: 

85). Teacher gave feedback and compliment of their work and teacher asked the 

students to make a reflection about what have students learned about the lesson given. 

The students’ responses toward the implementation of strategy can be gathered 

by the result of questionnaire. The questionnaire consisted of 8 statements and 

submitted one day after the fourth meeting in each cycle. In the first cycle, the result 

showed that there were 20 students (84%) gave positive responses and the result 

increased in cycle 2. It showed that there were 21 students (87%) gave positive 

responses toward the implementation of number head together strategy. 

The students' involvement during the implementation of number head together 

strategy, the observation checklist and field notes became the guidance to judge whether 

the students were actively involved or not. Based on the observation checklist and field 

notes, the students' involvement were considered successful and improve after running 

in cycle 2. It can be known that the students’ involvement during the implementation of 

numbered head together strategy in teaching and learning process in cycle 1 achieved 

(95.8%). After coming to cycle 2, through the strategy, the students’ involvement were 

increased to be (96%). In other words, the students’ involvement during the learning 

and teaching process met the criteria of success. 
 

CONCLUSIONS 

Teaching speaking by applying numbered head together strategy could improve 

students’ achievement in speaking, especially for students in Class 9b SMPN 7 Binamu, 

Jeneponto, South Sulawesi. Based on the data, in cycle 1, there are some students’ still 

get low scores. From the total of 24 students, there were 9 (nine) students (38%) not 

achieved the criteria and there were 15 (fifteen) students (63%) achieved the criteria. 

After the researcher continued to cycle 2. There was a significant improvement of the 

students in speaking skills. In cycle 2. Based on the data, there were 21 (twenty one) 

students (88%) achieved the criteria of success and 3 (three) students (13%) were 

became the qualification in the cycle 2. For 3 students, the minimum mastery level that 

must be achieved is equal or more than 60. It caused by the 3 of them were categorized 

as low level students.  

The implementation of teaching speaking through the numbered head together 

strategy to improve the students speaking can be done successfully when it follows 

some procedures, those are; (1) asking the students to count off, (2) posing a problem, 

(3) asking the student to put head together, and (4) calling the students’ number to 

answer the question based on the tasks given.  

Teaching speaking through the numbered head together strategy has 

successfully encouraged the students to be actively involved in the teaching and 

learning process. It can be seen that the students’ involvement during the 

implementation of numbered head together strategy in teaching and learning process in 

cycle 1 achieved (95.8%). After coming to cycle 2, through the strategy, the students’ 

involvement were increased to be (96%). 
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The students’ responses toward the employment of numbered head together 

strategy gathered from the result of questionnaire. In the first cycle, the result showed 

that there were 20 students (84%) gave positive responses toward the implementation of 

the strategy. In the second cycles, there were 21 students (87%) gave positive responses 

toward the strategy implemented. 
 

SUGGESTIONS 

 For the teacher, as the contribution on how to improve the students' speaking 

ability, it is better to use numbered head together strategy in teaching speaking because 

this technique supports the teacher in nursing or monitoring students’ enhancement in 

speaking ability, especially in transactional expressions in oral communication. 

For the future researchers, this research can become a good reference for the 

future researchers who wish to conduct similar research. They are suggested to give 

more time consideration when implement this strategy and use numbered head together 

strategy in teaching speaking regularity. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran matematika materi 

skala dengan pendekatan realistic mathematics education. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di SD Negeri Singojoyo. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas VA sejumlah 27 siswa. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran materi skala dengan pendekatan realistik mathematics 

education dilakukan dengan langkah: 1) use of context berupa penggunaan pensil, 

peta Kabupaten Purworejo, dan denah kelas V sebagai contoh masalah, 2) use of 

models berupa penggunaan skala garis dan garis bilangan untuk penghitungan jarak 

sebenarnya, 3) student contribution berupa kegiatan pengukuran, penyelesaian 

masalah, dan membandingkan jawaban dengan siswa lain, 4) interactivity berupa 

kegiatan kelompok untuk mengukur membuat denah kelas dan mengukur jarak dua 

kota pada peta Jawa Tengah, 5) intertwining berupa mengaitkan antara skala dengan 

perbandingan, konversi panjang, peta, dan pengukuran. 

Kata kunci: pembelajaran matematika, realistic mathematics education, skala 

Matematika merupakan ilmu yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-

hari sehingga matematika diajarkan sejak tingkat pendidikan dasar. Daryanto 

(2013:157) mengungkapkan bahwa matematika sangat berguna dalam kehidupan dan 

merupakan dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Siswa memerlukan matematika 

untuk memecahkan masalah misalnya kemampuan berhitung, mulai dari penghitungan 

sederhana sampai yang kompleks. Susanto (2013:184) berpendapat bahwa matematika 

diperlukan dalam penghitungan dan proses berpikir yang sangat dibutuhkan orang untuk 

menyelesaikan berbagai masalah. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ruseffendi 

(1980:39) mengemukakan bahwa matematika berperan sebagai alat bantu, sebagai ilmu, 

sebagai pembimbing pola pikir, maupun sebagai pembentuk sikap, hal ini membuat 

matematika penting untuk dipelajari.  

Pada kenyataannya, matematika yang berguna bagi siswa ternyata menjadi 

pelajaran yang ditakuti siswa dan tingkat pemahaman siswa terhadap materi matematika 

cenderung rendah. Hal ini terlihat pada ketuntasan nilai KKM siswa maupun perolehan 

rerata hasil ujian nasional matematika yang masih kurang memuaskan. Hasil-hasil 

tersebut menjadi indikator bahwa kemampuan pemahaman siswa terhadap materi dan 

konsep matematika masih rendah. Hal ini sesuai pendapat Keuper-Makkink (2010) 

dalam tulisannya bahwa ―Wherever I go and no matter who I ask, I always hear the 

same story: Mathematics is difficult and unpleasant. Children afraid of it, teachers get a 

headache from it, parents are confused by it‖. Matematika menjadi mata pelajaran yang 

sulit dan tidak mudah untuk diselesaikan ataupun dipahami dan matematika menjadi 

masalah yang ternyata tidak hanya dirasakan oleh siswa namun juga oleh guru dan 

orangtua. Sholihah dan Hamidah (2014:7) mengemukakan bahwa matematika tidak 

akan menakutkan jika siswa dikenalkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

mailto:diajeng_indah001@yahoo.com
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Matematika hendaknya diajarkan dengan cara yang menarik dan menyenangkan, 

salah satunya dengan pendekatan pembelajaran matematika yang mudah diterima siswa. 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar akan lebih efektif jika memanfaatkan 

pengalaman anak sebagai sumber belajar di kelas. Hal ini sesuai dengan pemikiran Price 

(1996) tentang pentingnya mengaitkan pengalaman siswa dengan ide matematika yang 

dipelajari di kelas untuk membuat pembelajaran menjadi bermakna. Pendekatan 

pembelajaran matematika yang mengaitkan konsep matematika dengan pengalaman 

siswa adalah pendekatan realistic mathematics education yang diperkenalkan oleh 

Freudenthal. Freudenthal (1991) berpendapat bahwa proses belajar siswa akan terjadi 

apabila pengetahuan yang dipelajari siswa bermakna baginya. Pengetahuan ini akan 

menjadi bermakna apabila proses pembelajaran dilaksanakan pada suatu konteks atau 

pembelajaran dengan menggunakan masalah realistik (CORD, 1999). Realistik di sini 

berarti sesuatu yang dapat dibayangkan, nyata dalam pikiran siswa, bahkan cerita 

rekaan, bentuk permainan, dan bentuk matematika formal dapat dipakai sebagai 

masalah realistik (Wijaya, 2012:21-25). 

Freudenthal (1991)   juga mengemukakan bahwa matematika adalah suatu bentuk 

aktivitas manusia dimana matematika bukanlah sebuah produk jadi melainkan sebuah 

proses. Menurut Sholihah dan Hamidah (2015:40) bahwa realistic mathematics 

education tidak mengajarkan pada siswa untuk mendapatkan konsep matematika 

langsung pada bentuk matematika formal melainkan membimbing siswa dari situasi riil 

melalui konteks melewati proses matematisasi menuju pada bentuk abstrak atau 

matematika formal. Treffers (1991) menguraikan karakteristik realistic mathematics 

education sebagai berikut: 1) use of context, 2) use of models, 3) student contribution, 4) 

intractivity, dan 5) intertwining.  

Penelitian yang terkait dengan realistic mathematics education dilakukan oleh 

Hirza, dkk (2014), penelitian tersebut berupa penelitian eksperimen tentang peningkatan 

kemampuan intuisi dengan pendekatan realistic mathematics education pada siswa 

kelas V. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dari 

kemampuan intuisi siswa yang belajar dengan realistic mathematics education 

dibanding siswa yang belajar secara konvensional. Webb, Kooij, & Geist (2011) 

mendeskripsikan pembelajaran dengan desain realistic mathematics education pada 

materi logaritma. Pembelajaran dimulai dari konteks yang memunculkan penalaran 

informal, serangkaian pertanyaan kunci untuk membangun keterkaitan antara informal, 

pra-formal, dan matematika formal. Pendekatan realistic mathematics education 

bermanfaat bagi siswa karena didalamnya memuat proses yang tidak ada dalam 

pendekatan konvensional. 

Agar pembelajaran dengan pendekatan realistic mathematic education dapat 

terlaksana dengan baik, perlu didukung bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan 

prinsip realistic mathematics education. 

METODE 

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif. Bogdan 

dan Biklen (Ulfatin, 2014:23) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif 

diarahkan pada suatu latar atau individu yang diamati secara holistik atau utuh. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Nawawi dan Martini 

(1994:73) menjelaskan metode deskriptif sebagai metode yang menggambarkan suatu 
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keadaan secara objektif berdasarkan fakta yang nampak yang diikuti dengan upaya 

pengambilan kesimpulan umum.  

Penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan di SD Negeri Singojoyo Kecamatan 

Bruno Kabupaten Purworejo. Adapun subjek penelitian adalah siswa kelas VA 

sebanyak 27 orang. Penelitian dilaksanakan pada semester 2 Tahun Pelajaran 

2015/2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran matematika 

pada materi skala di kelas VA dengan menggunakan pendekatan realistic mathematics 

education.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mendeskripsikan langkah pembelajaran materi skala di kelas V 

dengan pendekatan realistic mathematics education dalam praktik pembelajaran 

sebanyak tiga pertemuan. 

Pembelajaran 1 

Pembelajaran 1 membahas Kompetensi Dasar 3.4 Mengenal konsep perbandingan 

dan skala. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1 dirumusukan sebagai 

berikut: 1) menjelaskan arti skala dan 2) memecahkan masalah sederhana yang 

melibatkan skala. Pembelajaran dimulai dengan menyajikan dua buah gambar pensil. 

Pensil pertama digambar dengan ukuran sebenarnya dan pensil kedua digambarkan pada 

kertas berskala sehingga memiliki ukuran yang lebih kecil. Siswa diminta untuk 

mengukur kedua panjang pensil. Hasil pengukuran digunakan untuk membandingkan 

panjang antara pensil pada gambar dengan pensil yang sesungguhnya. Permasalahan 

kedua, siswa dihadapkan pada gambar kotak pensil besar dan kotak pensil kecil. Siswa 

membandingkan panjang antara kotak pensil besar dan kotak pensil kecil. Penggunaan 

contoh pensil dan kotak pensil menunjukkan karakteristik RME use of content.  

Ketika siswa mulai mengukur dan membandingkan ukuran gambar yang besar 

dengan yang kecil, muncul karakter student contribution. Dari ukuran panjang yang 

diperoleh dan dibandingkan, siswa akan menemukan bentuk perbandingan yang paling 

sederhana. Dalam hal ini, karakter intertwining terdeskripsi ketika siswa mengaitkan 

materi skala, pengukuran, dan perbandingan paling sederhana. 

 

 

 
Gambar 1 Kegiatan yang menunjukkan use of context dan intertwining 

Pada kegiatan pengukuran, ternyata hasil pengukuran siswa berbeda-beda. Untuk 

mempermudah penghitungan perbandingan dalam bentuk yang paling sederhana, hasil 

pengukuran kemudian dibulatkan pada satuan terdekat. Pada kegiatan ini muncul 

karakter intertwining. Setelah siswa melakukan kedua kegiatan tersebut, siswa 

menemukan konsep bahwa skala merupakan perbandingan antara panjang gambar 

dengan panjang sesungguhnya. Karakter interactivity kembali terlihat ketika siswa 
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diminta untuk mengukur tinggi teman sebangkunya, setelah tinggi badan ditemukan, 

siswa diminta untuk menggambarkan tinggi badan teman di kertas yang telah disiapkan 

guru, skala yang digunakan 1:20.  

Karakteristik student contribution dan use of models terlihat ketika siswa 

mengamati denah kelas dilanjutkan dengan mengukur panjang papan tulis, meja guru, 

dan meja siswa pada denah. Siswa kemudian menghitung skala dari denah tersebut. 

 

 

Gambar 2 Kegiatan yang  menunjukkan student contribution dan use of models 

Karakteristik use of contect, student contribution, dan intertwining terlihat ketika 

ditampilkan peta Kabupaten Purworejo berskala 1:180.000, siswa memaknai arti dari 

skala dengan menggunakan skala garis.  

 

 

Gambar 3 Kegiatan yang menunjukkan  intertwining 

 Setelah siswa mengisi titik-titik, muncul pertanyaan siswa sebagai berikut 

 
Siswa :―Bu, apakah skala selalu memiliki satuan centimeter?‖ 

Guru   :―Ya, skala biasanya dituliskan dalam satuan centimeter meskipun tidak tertulis dalam  

penulisan skala, misal skala 1:100‖ 

Siswa  :―Kalau satuannya kilometer dan centimeter bagaimana, Bu?‖ 
 

Pada penggunaan skala dengan satuan yang berbeda, dilibatkan karakter intertwining 

dimana siswa menggunakan konsep konversi satuan panjang.  

 

Pembelajaran 2 

Pembelajaran 2 membahas Kompetensi Dasar 3.4 Mengenal konsep perbandingan 

dan skala. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang dirumusukan yaitu 

memecahkan masalah sederhana yang melibatkan skala. Masalah pertama yang 

disajikan berupa denah rumah berskala. Siswa mengukur panjang dan lebar rumah pada 

denah tersebut. Karakter use of models dan student contribution muncul ketika siswa 

mencoba untuk menentukan luas sebenarnya dari denah rumah tersebut.  
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Gambar 4 Kegiatan yang  menunjukkan student contribution dan use of models 

Pada pengerjaan soal untuk menentukan jarak sebenarnya, beberapa siswa 

memilih menggunakan rumus, dan sebagian menggunakan cara seperti di atas. Guru 

memperbolehkan siswa untuk menggunakan berbagai cara yang siswa kuasai. Pada saat 

penghitungan luas daerah sebenarnya, terdapat dua carae pengerjaan oleh siswa. Cara 

pertama dengan langsung mengalikan panjang pada denah kali lebar pada denah kali 

skala, dan cara kedua terlihat pada gambar 4. Siswa dipandu oleh guru untuk 

mendiskusikan cara mana yang paling tepat. Kagiatan ini menyiratkan prinsip guided 

reinvention. 

Masalah kedua yang dimunculkan berupa peta rute perjalanan dari Kabupaten 

Kebumen ke Kota Yogyakarta yang melewati Kabupaten Purworejo. Karakteristik use 

of contect nampak pada kegiatan siswa ketika mengamati peta berskala tersebut. 

Karakteristik student contribution dan interactivity diwujudkan dalam kegiatan 

kelompok untuk mencari jarak antara Kabupaten Kebumen dan Kota Yogyakarta 

dengan menggunakan sehelai benang karena rutenya bukan berupa garis lurus.  

 

 

Gambar 5 Kegiatan yang  menunjukkan interactivty dan intertwining  

Pada awalnya siswa kesulitan karena benang mudah bengkok, hasil pengukuran 

siswa pun bermacam-macam mulai dari rentang 10 cm sampai 11 cm. Guru 

memberikan kebebasan pada siswa untuk menggunakan ukuran sesuai hasil pengukuran 

yang dilakukan kelompoknya masing-masing. Pada soal ini, siswa sudah mulai dapat 

menemukan jarak sebenarnya merupakan hasil perkalian antara jarak pada peta dengan 

skala. Namun masih terdapat beberapa siswa yang nampak kesulitan mengkonversi 

satuan dari cm ke km. Melalui pengamatan pada peta rute perjalanan, muncul 
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karakteristik intertwining yang mengaitkan antara konsep skala pada matematika 

dengan konsep peta pada ilmu pengetahuan sosial. 

Selain penggunaan soal dengan peta pada Gambar 5, disajikan pula peta Jawa 

Tengah yang didalamnya memuat Candi Borobudur. Siswa kembali bekerjasama untuk 

menentukan jarak sebenarnya dari Kabupaten Purworejo ke Candi Borobudur. Pada 

kegiatan ini terdeskripsi karakter use of context dan student contribution, dimana siswa 

menggunakan dasar pengukuran mereka untuk menentukan jarak sebenarnya dari kedua 

tempat dengan cara mereka sendiri. Berikut peta yang ditampilkan: 

 

Gambar 6 Peta Jawa Tengah yang menunjukkan letak Candi Borobudur 

Pada permasalahan ketiga ditampilkan Kabupaten Purworejo dangan 16 

kecamatan yang menjadi daerah administrasifnya. Adapun peta tersebut sebagai berikut! 

 

Gambar 7 Peta administrasi Kabupaten Purworejo yang menunjukkan letak Kecamatan    

Bruno 

Ketika siswa mengamati peta tersebut, muncul ketertarikan siswa seperti nampak 

pada dialog berikut: 

 
Siswa 1: ―Di peta ada kecamatan Bruno, Bu. Ternyata kalau gambarnya begini, kecil‖ 

Siswa yang lain menambahkan 

Siswa 2 : ―Berapa ya jarak dari Purworejo ke Kecamatan Bruno?‖ 

Siswa 3 : ―Bagaimana ya cara menggambar Purworejo menjadi peta sekecil ini? 

Guru memfasilitasi dialog siswa ini dengan memberikan contoh kaitan antara 

penggunaan skala dengan pembuatan denah kelas, maupun ketika siswa 

menggambarkan tinggi badannya di kertas dengan menggunakan skala. pada kegiatan 

ini muncul prinsip didactical phenomenology.  

 

Pembelajaran 3 

Pembelajaran 3 membahas Kompetensi Dasar 4.8  Menggambar denah sederhana 

menggunakan skala, mempertimbangkan jarak dan waktu dengan berbagai 

kemungkinan lintasan, serta menentukan letak objek berdasarkan arah mata angin. 

Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang dirumusukan yaitu Menggambar 

denah sederhana menggunakan skala. Pembelajaran dimulai dengan penyajian sebuah 
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denah yang memuat beberapa bangunan seperti sekolah, taman, puskesmas yang disertai 

nama jalan. Berikut denah yang digunakan. 

 

Gambar 8 Denah 

Siswa mengamati denah berskala tersebut kemudian menentukan jarak dari satu 

bangunan ke bangunan yang lain dengan mengukur panjang jalan yang dilalui. Kegiatan 

ini menunjukkan karakteristik use of context dan use of models.  

Karakteristik student contribution dan interactivity muncul pada kegiatan kerja 

kelompok dengan membuat denah desain kamar yang didalamnya terdapat barang 

seperti tempat tidur, meja, dan almari. Disajikan kamar dengan ukuran sebenarnya, 

kemudian siswa mencari ukuran pada denah dengan skala yang ditentukan. Siswa diberi 

kebebasan untuk menggambarkan letak barang-barang pada denah kamar yang mereka 

buat. Prinsip didactical phenomenology muncul pada kegiatan tersebut.  

Karakter interactivity dan intertwining ditampilkan melalui kegiatan kerja 

kelompok untuk menggambar denah kelas. Pada kegiatan ini siswa akan melakukan 

pengukuran yang hasilnya bisa bervariasi, demikian pula ketika mereka mulai 

menggambarkan ukuran-ukuran yang mereka konversikan dengan skala pada denah 

yang mereka buat. Kegiatan ini tersaji pada soal berikut 

 

Gambar 9 Soal yang mengembangkan interactivity dan intertwining 

Hasil pengerjaan denah kelas yang dibuat setiap kelompok kemudian dibahas dalam 

diskusi kelas kemudian dipajang. Setiap kelompok memiliki variasi ukuran sehingga 

denah yang dihasilkan juga bervariasi. Karakteristik student contribution dan prinsip 

self develop model muncul pada kegiatan ini. Kendala dari kegiatan ini adalah ketika 

siswa melakukan pengukuran, dalam satu kelompok pengukur bisa mendapatkan hasil 

yang berbeda sehingga siswa harus berdiskusi untuk menentukan ukuran yang seakurat 

mungkin dengan alat ukur berupa meteran. 

Setelah siswa dapat membuat denah kelas dalam kegiatan kelompok, siswa 

kemudian membuat denah kamarnya masing-masing dengan skala yang telah 

ditentukan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemantapan terhadap materi pembuatan 

denah.  
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Gambar 10 Soal yang mengembangkan prinsip self development models 

PENUTUP 

Pembelajaran metematika pada materi skala dengan pendekatan realistic 

mathematics education dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) use of 

contecxt, kegiatan pembelajaran yang dilakukan berupa penggunaan contoh yang 

berkaitan dengan pengalaman siswa dan berangkat dari hal realistik yang dapat 

dibayangkan siswa dan dekat dengan keseharian siswa yaitu penggunaan contoh 

membandingan ukuran pensil, membandingkan ukuran tempat pensil, penggunaan peta 

adminstrasi Kabupaten Purworejo, dan denah kelas; 2) use of models, kegiatan 

pembelajaran menempatkan penggunaan model untuk matematisasi dalam penemuan 

dan pembangunan konsep, termasuk di dalamnya sebagai pengantar dari matematika 

konkret menuju matematika formal, misalnya dengan penggunaan skala garis dan 

penggunaan garis bilangan untuk menuntukan jarak sebenarnya dari denah dan jarak 

antara dua kota; 3) student contribution, pada kegiatan ini siswa diberi kebebasan untuk 

mengembangan strategi pemecahan masalah sesuai konstruksinya, hal ini nampak 

ketika siswa menyelesaikan masalah dengan menentukan jarak pada peta dengan garis 

bilangan dan rumus; 4) interactivity, kegiatan ini berupa kegiatan diskusi, kerjasama, 

dan interaksi siswa dalam kegiatan pengukuran tinggi badan siswa,mengukur panjang 

dan lebar kelas, tinggi almari, panjang meja, dan menggambar denah ; serta 5) 

intertwining, kegiatan ini berupa penentuan ukuran skala dengan menggunakan 

perbandingan paling sederhana, mengkonversi satuan jarak sebenarnya dari satuan 

centimeter menjadi kilometer. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode penelitian 

tindakan kelas. Hasil Penerapan pembelajaran Nested di Kelas IV SDN 250 Pinrang 

meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif. Selain itu, pembelajaran 

Nested menjadikan siswa terbiasa dan terlatih mengembangkan keterampilan 

belajar. Adapun rerata keterlaksanaan pembelajaran mencapai 83,7 untuk siklus satu 

dan 96 untuk siklus dua dengan standar KKM 90%. Di samping itu, hasil belajar 

kognitif siswa mengalami peningkatan sebesar 10% dengan rerata 68,8 untuk siklus 

satu dan 78,8 pada siklus dua. Kesimpulan, jika pembelajaran Nested diterapkan 

dengan baik maka hasil belajar siswa meningkat, keterampilan belajar siswa menjadi 

berkembang. 

Kata kunci: Pembelajaran Nested, Pembelajaran IPA, Hasil Belajar.  

 Kualitas pembelajaran yang disajikan merupakan faktor penentu terhadap 

meningkatnya hasil belajar siswa di kelas (Widoyoko, 2006:2). Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas dibutuhkan guru yang mampu menyajikan 

pembelajaran dengan baik/berkualitas sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Sejalan hal tersebut, pembelajaran dalam perancangan dan pelaksanaannya banyak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah konsep kurikulum yang disajikan 

(Kurniawan, 2014:viii). Selanjutnya, konsep kurikulum (konsep tujuan yang ingin 

dicapai) dapat berdampak pada proses belajar siswa. Oleh karena itu, guru dan 

pemangku kepentingan dalam pendidikan perlu mempertimbangkan konsep kurikulum 

yang disajikan pada proses pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga dan 

atau meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Sesuai hasil observasi yang dilakukan dari tanggal 22—28 September 2015 di 

SDN 250 Pinrang Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa pembelajaran berjalan kurang 

merata dan efektif sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang belum sesuai 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan (KKM=70%). Hal 

ini disebabkan karena beberapa faktor, meliputi: penggunaan model pembelajaran yang 

bersifat kompetisi, interaksi di kelas lebih didominasi oleh guru dan keterbatasan guru 

memperoleh sumber belajar yang akan disajikan kepada siswa.  

Berikut dipaparkan data hasil observasi terkait klasifikasi hasil belajar siswa, 

meliputi: interval nilai 76—85 (baik) sebanyak dua siswa, interval nilai 60—75 (cukup 

baik) sebanyak sepuluh siswa, interval nilai 55—59 (kurang baik) sebanyak dua siswa 

dan interval nilai 0—54 (kurang sekali) sebanyak dua siswa. Selain itu, ada empat siswa 

yang aktif mengikuti proses pembelajaran di kelas, yakni: siswa NAP, siswa MDI, 

siswa AFM, dan siswa SFA. Adapun frekuensi keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran yaitu: siswa NAP mengajukan pertanyaan sebanyak tiga kali dan 

menanggapi dua kali, siswa MDI dan AFM mengajukan pertanyaan sebanyak dua kali 

dan menjawab dua kali, siswa SFA mengajukan pertanyaan hanya satu kali. 

Berdasarkan paparan tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menafsirkan 

permasalahan yang terjadi pada siswa kelas IV SDN 250 Pinrang Kabupaten Pinrang.  

mailto:challurezky84@gmail.com
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Temuan lain, berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh guru dan peneliti 

serta pendalaman kajian materi IPA kelas IV SD pada beberapa buku paket BSE, 

khusus yang digunakan di SDN 250 Pinrang, ditemukan kesalahan konsep (miss 

concept) tentang materi bunyi. Dalam buku tersebut bunyi merupakan energi sedangkan 

dari segi definisi bunyi merupakan gelombang longitudinal (Resnick dalam Wicaksono, 

Kurniawan, dan Maftuhin, 2013:143). Hal yang sama dijelaskan oleh Kanginan 

(Wicaksono, Kurniawan, dan Maftuhin, 2013:143) bahwa bunyi adalah gelombang 

mekanik longitudinal. Jadi, bunyi merupakan gelombang longitudinal yang disebabkan 

oleh benda yang bergetar sehingga terdengar oleh telinga. 

 Selain itu, dalam proses pembelajaran, konten materi sering ditemui sinergitas 

antara komponen-komponen lain dalam sendi kehidupan. Sinergitas tersebut 

menyebabkan terjadinya materi yang tumpang-tindih (overlapping) terhadap kurikulum 

(konsep tujuan yang ingin dicapai) konvensional digunakan guru, kurikulum yang 

disajikan sering terfragmentasi, membutuhkan waktu yang lebih dan bergantung pada 

satu disiplin ilmu (Howard et al, 2009:962). Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Yasin 

(2009:1) bahwa hakikatnya disiplin ilmu dapat pula dipadukan dengan disiplin ilmu lain 

di luar bidang kajian ilmu yang dikaji karena pengetahuan sifatnya alamiah. 

 Kurikulum terpadu hadir memberikan serapan materi secara profesional, 

berkesinambungan, mengungkapkan bahwa siswa bervariasi dari segi minat dan bakat 

pada satu disiplin ilmu (Kysilka, 1998:197). Oleh sebab itu, kurikulum terpadu 

dihadirkan untuk mengatasi persoalan bahwa siswa bervariasi dari segi minat dan bakat 

mereka. Dengan kata lain, dalam kurikulum terpadu penyusunan silabus dapat 

ditambahkan komponen/indikator pembelajaran yang sesuai kebutuhan (Winarni dalam 

Sofli dan Sudrajat, 2014:85). Jika silabus disusun sesuai kebutuhan siswa maka akan 

memudahkan guru menyusun RPP, sehingga memberikan petunjuk kepada guru 

menciptakan dan mengembangkan wawasan siswa (Sofli dan Sudrajat, 2014:85). 

Kurikulum terpadu secara umum terbagi tiga jenis, meliputi: 1) within single 

disciplines, 2) across several disciplines, 3) within and across learner. Selanjutnya, 

kurikulum terpadu diuraikan lagi berdasarkan ketiga jenis tersebut menjadi sepuluh 

model kurrikulum terpadu, yaitu: 1) within single disciplines: Fragmented, Connected, 

dan Nested, 2) across several disciplines: Sequenced, Shared, Webbed, Threaded, dan 

Integrated, 3) within and Across learner: Immersed, dan Networked (Fogarty, 

1991b:xii). Dari semua model tersebut menjadi varian pembelajaran terpadu untuk 

disajikan guru dalam proses pembelajaran.  

 Dalam penelitian ini, model Nested dipilih dengan pertimbangan bahwa 

kurikulum yang digunakan pada siswa kelas IV SDN 250 Pinrang adalah kurikulum 

yang masih berfokus pada satu disiplin ilmu (KTSP). Hal ini sesuai Standar Isi KTSP 

bahwa IPA diperlukan untuk memecahkan masalah siswa dalam memenuhi kebutuhan 

manusia sehari-hari dengan cara identifikasi (Badan Standar Nasional Pendidikan, 

2006:161). Selanjutnya, secara garis besar IPA diuraikan sebagai pengetahuan yang 

bukan hanya sekadar penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip semata melainkan suatu proses penemuan pengetahuan 

baru. 

 Hal lain, guru membiasakan siswa mengembangkan keterampilan dalam belajar 

sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai (Fogarty, 

1991a:63). Selanjutnya, Fogarty (1991a:63) menjabarkan tentang keterampilan belajar 

yang dikembangkan dalam model Nested, meliputi: keterampilan penguasaan materi 
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(content), keterampilan berpikir (thinking skills), keterampilan sosial (social skill), dan 

keterampilan mengorganisasikan (organizing skills).  

 Selain itu, model Nested memiliki kelebihan dan karakteristik tersendiri 

dibandingkan model lain yaitu, membiasakan guru terlatih dan terampil untuk penyajian 

satu mata pelajaran (Fogarty, 1991b:20). Di samping itu, model Nested di pandang 

mengarahkan guru memperluas cakupan keterampilan menjadi multi target tanpa 

tambahan waktu pada pertemuan lain dan guru menjadikan siswa lebih terampil 

menguasai materi karena pengembangan beberapa keterampilan tersebut (Fogarty, 

1991b:20).  

Khusus untuk mata pelajaran IPA, keterampilan yang dikembangkan terdiri dari: 

keterampilan penguasaan materi (content), keterampilan berpikir (thinking skills), dan 

keterampilan mengorganisasikan (organizing skills). Oleh karena itu, dalam naskah ini 

dibahas tiga keterampilan belajar yang dikembangkan oleh guru dengan alasan bahwa 

penelitian terbatas pada mata pelajaran IPA. Penyarangan pembelajaran terpadu Nested 

digambarkan sebagai berikut (Gambar 1).  
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Gambar 1: Skema Nested per Mata Pelajaran (Fogarty, 1991b:21) 

 Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Nested 

memadukan beberapa keterampilan (multiple skills) pada satu topik dalam satu mata 

pelajaran (disiplin ilmu). Keterampilan yang disarangkan sesuai gambaran tersebut 

yaitu: penguasaan materi (content), keterampilan berpikir (thinking skills), keterampilan 

sosial (social skill), dan keterampilan mengorganisasikan (organizing skills). 

Keterampilan yang disarangkan dalam pembelajaran Nested agar siswa terampil tidak 

hanya pada penguasaan konsep (content), siswa juga terampil mengembangkan 

keterampilan berpikir (thinking skills), keterampilan sosial (social skill), dan 

keterampilan mengorganisasikan (organizing skills). 

 Selain kelebihan yang dimiliki, pembelajaran Nested juga memiliki sisi 

kelemahan yaitu: materi disarangkan menjadi dua, tiga target belajar dalam satu topik 

pada satu mata pelajaran sehingga menyulitkan guru dalam penyusunannya, oleh sebab 

itu siswa menjadi bingung dalam memahami materi (Fogarty, 1991b:20). Di samping 

itu, materi yang disajikan menjadi bias karena dilaksanakan dengan tidak teliti. Guru 

seyogianya memiliki kemampuan/keterampilan dalam menerapkan dan 

mengembangkan pembelajaran terpadu. Tambahan pula, guru perlu memahami 
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kemampuan siswa agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

yang ditugaskan oleh guru.  

 Berdasarkan ulasan di atas, jika pembelajaran Nested dilaksanakan dengan baik 

maka kualitas pembelajaran akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran 

Nested memiliki cakupan materi yang luas. Pembelajaran Nested menjadikan siswa 

terampil mengembangkan keterampilan mereka. Di samping itu, pembelajaran Nested 

membiasakan siswa mempelajari dan menguasai lebih luas dan mendalam karena 

keterampilan yang dikembangkan dalam pembelajaran tersebut. Berdasarkan pendapat 

Fogarty and Stoehr (2008:28) bahwa pembelajaran Nested menerapkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking) terhadap siswa dari pembelajaran yang 

disajikan.  

 Ketika siswa mampu menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi maka hasil 

belajar siswa dapat meningkat. Hal ini diungkapkan Herman (2007:48) bahwa belajar 

bukan hanya sebagai proses transfer ilmu untuk disimpan dalam ingatan yang berulang 

lewat praktik dan penguatan, akan tetapi siswa diarahkan untuk mendekati 

persoalan/tugas baru dengan pengetahuan yang dimiliki kemudian mengasimilasi dan 

mengonstruksi pengetahuan sendiri berdasarkan dorongan sendiri. Oleh karena itu, 

dibutuhkan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa agar 

terbiasa dan terlatih untuk mengembangkan beberapa keterampilan belajar sehingga 

siswa menjadi terampil dalam belajar.  

 Berdasarkan Pendapat Kurniawan (2014:9) tentang hasil belajar, merupakan 

hasil dari proses belajar yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Senada pendapat 

tersebut, hasil belajar adalah pencapaian pebelajar dan tindak mengajar pembelajar 

berupa simpulan evaluasi dalam interaksi kedua pihak (Dimyanti dan Mudjiono, 

1994:3–4). Dengan demikian, disimpulkan bahwa hasil belajar diperoleh dari proses 

belajar yang berdampak pada perubahan tingkah laku pebelajar (Sudjana, 2009:22) 

 Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan pembelajaran Nested berdasarkan kajian 

di atas adalah melatih dan membiasakan guru terampil mengembangkan materi yang 

mengalami tumpang-tindih (over lapping), siswa terampil mengembangkan beberapa 

keterampilan belajar (multiple skills), membiasakan siswa mempelajari dan menguasai 

lebih luas dan mendalam karena keterampilan yang dikembangkan multi target. Pada 

akhinya, siswa mampu mencapai tingkatan berpikir tingkat tinggi (Higher Order 

Thinking). 

 Pembelajaran Nested merupakan model kurikulum terpadu satu topik pada satu 

mata pelajaran=within single disciplines (Fogarty, 1991b:xii), hakikatnya disiplin ilmu 

dapat pula dipadukan dengan disiplin ilmu lain di luar bidang kajian ilmu yang dikaji 

karena pengetahuan sifatnya alamiah (Yasin, 2009:1). Sesuai temuan tentang kesalahan 

konsep (miss concept) materi bunyi pada beberapa buku paket BSE mata pelajaran IPA 

kelas IV SD yang digunakan di SDN 250 Pinrang dapat diklarifikasi melalui penerapan 

pembelajaran ini. Hal tersebut sesuai dengan  pendapat Winarni (Sofli dan Sudrajat, 

2014:85) bahwa dalam kurikulum terpadu penyusunan silabus dapat ditambahkan 

komponen/indikator pembelajaran yang sesuai kebutuhan. 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK=Classroom 

Action Research), yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru bekerja sama dengan 

akademisi dalam meningkatkan kualitas belajar siswa serta menjadikan guru menjadi 

lebih profesional  (Kemmis, McTaggart, and Nixon, 2014:10). Adanya permasalahan 

yang terjadi di kelas sehingga guru bekerja sama dengan akademisi (peneliti) untuk 
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memecahkan permasalahan tersebut agar kualitas (hasil) belajar siswa meningkat. 

Sejalan dengan pendapat Akbar (2010:26), Hopkins (Muslich, 2013:8), Wiriaatmadja 

(2014:13) menjelaskan, PTK merupakan upaya yang dilakukan guru dan akademisi 

secara kolaboratif dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tindakan 

reflektif untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas.  

 Dalam PTK, tahapan yang harus dilalui meliputi tiga tahapan per siklus yang 

terdiri dari perencanaan awal/Planning; pelaksanaan dan observasi/Acting and 

Observing sebagai proses dan konsekuensi dari perubahan; refleksi/Reflecting dari 

proses dan konsekuensi dari perubahan; 2) siklus dua, meliputi: perencanaan 

kembali/Planning; pelaksanaan dan observasi/Acting and Observing; rekfleksi = 

berhasil atau lanjut/Reflecting, and so on . . . (Kemmis and McTaggart dalam Kemmis, 

McTaggart and Nixon, 2014:18). Ketiga tahapan per siklus akan dijelaskan secara 

berturut-turut.  
 Perencanaan, peneliti menyusun silabus dan RPP untuk materi pelajaran yang akan 

diajarkan dalam pelaksanaan tindakan, materi disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ingin 

dicapai, pertanyaan pengembangan multi keterampilan disiapkan kemudian menyarangkan ke 

dalam materi, alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan materi yang ingin dibelajarkan, tes 

evaluasi disiapkan untuk mengukur ranah kognitif siswa, instrumen penelitian disiapkan agar 

digunakan dalam penelitian ini, tujuannya sebagai bahan/dasar pertimbangan diskusi untuk 

kelanjutan persiapan pertemuan berikutnya.  

Pelaksanaan dan observasi, guru model (wali kelas) melaksanakan tindakan dalam 

pembelajaran, sementara itu peneliti dan dua guru yang lain sebagai observer, di antara guru 

yang lain merangkap tugas sebagai dokumentator. Tindakan yang dilakukan oleh guru model 

adalah pelaksanaan pembelajaran model Nested berdasarkan hasil dari tahapan perencanaan 

yang dilakukan, sedangkan peneliti dan dua guru yang lain melakukan observasi selama 

tindakan dalam pembelajaran berlangsung. Tujuannya, mengamati sejauh mana keberhasilan 

tindakan yang dilakukan oleh guru model terkait model pembelajaran yang diterapkan.  

Adapun pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN 250 Pinrang mata 

pelajaran IPA semester genap tahun pelajaran 2015/2016, pada tanggal 15 bulan Februari 2016 

sampai dengan tanggal 15 April 2016. Dalam penelitian ini, materi/kompetensi dasar yang 

dilaksanakan yaitu: 8.1. Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan 

sekitarnya; dan 8.2. Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya.  

Jumlah siswa kelas IV SDN 250 Pinrang yang mengikuti pelaksanaan kegiatan penelitian 

ini adalah 16 siswa. Jumlah siswa laki-laki yang mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu 

sembilan orang dan siswa perempuan adalah tujuh orang. Keenam belas siswa kelas IV SDN 

250 Pinrang merupakan subjek dalam penelitian ini.  

Selanjutnya, peneliti menggunakan instrumen dalam penelitian ini untuk mengetahui 

sejauh mana pelaksanaan tindakan dalam proses pembelajaran disajikan, sebagai pedoman 

terhadap pelaksanaan pembelajaran dan pengamatan. Adapun instrumen yang digunakan terdiri 

dari: lembar Keterlaksanaan pembelajaran  Nested pada Pembelajaran IPA; lembar angket 

respon guru dan siswa terkait pelaksanaan pembelajaran, lembar ini diberikan setelah seluruh 

rangkaian kegiatan berlangsung; dokumentasi digunakan pada penelitian ini mencakup 

dokumen berupa foto aktivitas pembelajaran Nested selama pembelajaran berlangsung serta 

hasil tes belajar kognitif siswa. Di samping itu, peneliti juga menyiapkan lembar catatan 

lapangan, tujuannya untuk mencatat fenomena/peristiwa yang menjadi temuan dalam proses 

pelaksanaan tindakan di kelas. Dengan kata lain, instrumen memiliki fungsi untuk menjadi 

pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran di setiap kegiatan, dan menjadi dasar 

pertimbangan pula pada tahapan refleksi apakah siklus berhasil/berlanjut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam pelaksanaan tindakan, guru model (guru kelas) melaksanakan tindakan 

sesuai dengan pedoman/rancangan kegiatan yang telah direncanakan, selama kegiatan 
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pembelajaran berlangsung peneliti dan guru yang lain melakukan observasi/pengamatan 

terhadap pelaksanaan tindakan yang disajikan. Hal ini dilakukan di setiap siklus dalam 

setiap pertemuan, tujuannya untuk dijadikan sebagai bahan refleksi setelah 

pembelajaran berlangsung.  

 Selama pelaksanaan tindakan berlangsung, pembelajaran diikuti oleh siswa kelas 

IV SDN 250 Pinrang dengan jumlah 16 orang, meliputi: sembilan orang siswa laki-laki, 

dan tujuh orang siswa perempuan. Seluruh rangkaian pembelajaran dilaksanakan 

dengan diikuti oleh seluruh siswa kelas IV SDN 250 Pinrang.   

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan observer diperoleh rerata 

keterlaksanaan model pembelajaran mencapai 83,7 untuk siklus satu dan 96 untuk 

siklus dua, sedangkan kriteria ketuntasan keterlaksanaan pembelajaran Nested di setiap 

siklus yaitu 90% (Tabel 1). Oleh karena itu, penerapan pembelajaran Nested 

dilaksanakan dengan dua siklus. Hal ini didasari dari tahapan pelaksanaan PTK yang 

memiliki tiga tahapan, yakni: perencanaan kembali/Planning; pelaksanaan dan 

observasi/Acting and Observing; rekfleksi = berhasil atau lanjut/Reflecting, and so on . . 

. (Kemmis and McTaggart dalam Kemmis, McTaggart and Nixon, 2014:18). Jika siklus 

yang dilaksanakan belum sesuai dengan kriteria ketuntasan yang ditetapkan maka 

pembelajaran berlanjut pada siklus berikutnya.  

Tabel 3.3 Penilaian Keterlaksanaan Pembelajaran Nested 

Nama Observer 

NILAI 

SIKLUS I (SATU) SIKLUS II (DUA) 

Rata-rata Rata-rata 

Guru I 83,1 96,2 

Guru II 84,4 96,2 

Guru III 83,6 95,6 

TOTAL NILAI PER PERTEMUAN 251 287,9 

TOTAL NILAI RATA-RATA PER 

PERTEMUAN 
83,7 96 

 (Dokumen Peneliti) 

 Dari data di atas terlihat rata–rata keterlaksanaan pembelajaran Nested 

mengalami peningkatan setiap siklusnya. Keterlaksanaan Pembelajaran Nested 

mengalami peningkatan dari siklus satu ke siklus dua sebesar 12,3% dengan persentase 

keterlaksanaan pada siklus satu 83,7% dan 96% pada siklus dua. Dengan demikian, 

keterlaksanaan pembelajaran Nested dapat tercapai sesuai kriteria ketentusan yang telah 

ditentukan (KKM 90%). Adapun grafik peningkatannya digambarkan melalui diagram 

batang berikut (gambar 2). 

 
 

Gambar 2. Persentase Keterlaksanaan Pembelajaran pada Siklus 1 dan Siklus 2 
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 Selain itu, Hasil belajar siswa membuktikan bahwa ada peningkatan pada setiap 

siklusnya. Rerata pencapaian nilai hasil belajar siswa pada siklus satu secara klasikal 

68,8 untuk siklus satu dan 78,8 untuk siklus dua, persentase peningkatan sebesar 10%. 

Dengan demikian, pada siklus dua hasil belajar siswa telah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal dengan nilai yang ditetapkan adalah 75%. Oleh karena itu, siklus pelaksanaan 

tindakan telah berakhir, dengan alasan kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan 

telah terpenuhi. Adapun grafik peningkatan hasil belajar siswa untuk aspek kognitif 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3.  Persentase Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Siswa untuk Aspek Kognitif pada 

Siklus 1 dan Siklus 2 

Dari persentase data yang telah dideskripsikan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran Nested meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif. 

Peningkatan yang terjadi dari siklus satu dan siklus dua berdasarkan deskripsi Gambar 

3, yaitu: siklus satu dengan perolehan rerata 68,8 untuk siklus satu, dan 78,8 untuk 

siklus dua dari kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan adalah 75%. Hal ini terjadi 

karena pembelajaran Nested diterapkan dengan baik, sehingga hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan di setiap siklus. Sesuai dengan pendapat Fogarty bahwa guru 

dapat membiasakan siswa mengembangkan keterampilan dalam belajar sehingga siswa 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan menggunakan model 

pembelajaran Nested (Fogarty, 1991a:63). 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa hasil belajar siswa melalui 

pembelajaran Nested yang disajikan guru mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat 

dari rerata nilai perolehan hasil belajar siswa pada aspek kognitif yaitu: siklus satu 68,8 

dan siklus dua 78,8. Peningkatan terjadi dari setiap siklus dengan persentase 

peningkatan sebesar 10%. Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan 

dalam penelitian ini yaitu 75% dengan melihat hasil belajar siswa pada siklus dua, hasil 

belajar siswa meningkat dan dikategorikan tuntas. Selain itu, rerata pencapaian kriteria 

keterlaksanaan pembelajaran Nested mengalami peningkatan setiap siklus, adapun 

peningkatan keterlaksanaan pembelajaran Nested dari siklus satu ke siklus dua sebesar 

12,3% dengan rerata pencapaian siklus satu 83,7 dan siklus dua 96 dari kriteria 

ketuntasan minimal yang ditentukan sebesar 90% per siklus. Dari paparan tersebut 

disimpulkan bahwa dengan penerapan pembelajaran Nested pada materi IPA kelas IV 

SDN 250 Kabupaten Pinrang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan menjadikan 

siswa terampil mengembangkan keterampilan belajar dalam proses pembelajaran. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Widoyoko yang menjelaskan bahwa pembelajaran yang 

berkualitas merupakan faktor penentu terhadap meningkatnya hasil belajar siswa di 

kelas (2006:2). 
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Pembelajaran Nested meningkatkan hasil belajar siswa dan menjadikan siswa 

terampil dalam mengembangkan keterampilan belajar. Hal ini demikian, pembelajaran 

Nested mengembangkan beberapa keterampilan siswa dalam satu mata pelajaran untuk 

satu topik tanpa membutuhkan tambahan waktu (kesempatan yang lain). oleh karena itu, 

pembelajaran Nested mampu menjadikan siswa lebih terampil mengembangkan 

beberapa keterampilan dalam belajar. Di samping itu, guru akan menjadi terbiasa dan 

terlatih untuk menyajikan pembelajaran yang mengembangkan beberapa keterampilan 

belajar siswa. Tambahan lagi, pembelajaran Nested memudahkan guru dalam menyusun 

dan merancang pembelajaran jika ditemukan adanya materi yang tumpang-tindih (over 

lapping), sehingga guru tidak membutuhkan waktu yang lebih dipertemuan lain.  

Model Nested baik diterapkan pada kelas yang menerapkan pembelajaran satu 

disiplin ilmu dalam satu topik pembelajaran. Akan tetapi, model Nested akan baik jika 

diterapkan oleh guru terampil/terbiasa menyusun/merencanakan pembelajaran yang 

memahami perkembangan siswa berdasarkan kondisi lingkungan dimana siswa berada. 

Oleh sebab itu, jika pembelajaran Nested dapat diterapkan dengan baik sesuai pedoman 

pelaksanaan, maka hasil belajar dan keterampilan belajar siswa akan meningkat. Pada 

akhirnya, proses belajar siswa mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan/ditentukan dan siswa menjadi terampil mengembangkan keterampilan 

berpikir.  
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Abstrak 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya aktivitas 

belajar siswa pada pembelajaran IPS. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan model two stay two stray dapat 

meningkatkan aktivitas belajar IPS Kelas IVA di SDN Cicadas Kota Sukabumi. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan desain yang 

merujuk pada model  Kemmis & Taggart yang alurnya terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan dan pengamatan serta refleksi. Penelitian ini terdiri atas 2 siklus setiap 

siklus terdiri atas 3 kali pertemuan. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Cicadas Kota 

Sukabumi dengan subjek penelitian sebanyak 37 siswa Kelas IVA tahun pelajaran 

2015/2016. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar 

observasi, dokumentasi, wawancara, angket dan catatan lapangan. Berdasarkan 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model two stay two stray 

meningkatkan aktivitas belajar IPS siswa Kelas IVA SDN Cicadas. Hasil penelitian 

ini disarankan bahwa model pembelajaran two stay two stray dapat dijadikan 

alternatif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS.  

Kata Kunci: model TSTS, pembelajaran IPS 

Indikator keberhasilan dalam pembelajaran salah satunya dapat dilihat dari 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Proses  pembelajaran 

yang berkualitas menjadi tolak ukur keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Semakin banyak siswa yang aktivitas belajarnya meningkat maka tingkat 

keberhasilan belajar siswa dalam pembelajaran dapat tercapai. 

Kegiatan observasi di Kelas IVA pada tanggal 10 November 2015, ditemukan 

aktivitas belajar siswa saat pelajaran IPS materi sumber daya alam, kegiatan 

pembelajaran menjenuhkan, dari 37 jumlah siswa hanya 2 orang siswa (5,4%) yang 

menjawab pertanyaan yang diberikan guru, siswa masih segan untuk bertanya kepada 

guru. Hanya 2 orang siswa (5,4%) yang bertanya. Aktivitas siswa mengerjakan LKS 

tanpa bimbingan guru. Siswa masih kebingungan dalam mengerjakan LKS. Siswa 

ketika belajar di kelas kurang termotivasi, karena siswa belum memiliki minat dan 

semangat yang tinggi. Hanya sebagian kecil siswa yang berani bertanya kepada guru. 

Proses pembelajaran masih sebatas rutinitas keseharian yang monoton 

Sebagian besar siswa enggan untuk bertanya karena kurangnya peranan guru 

sebagai fasilitator. Suasana belajar yang kurang aktif dan cenderung membosankan.  

Pada saat diberikan tugas kelompok hanya sebagian kecil siswa yang mengerjakan tugas 

kelompok. Kegiatan pembelajaran yang terjadi dalam kelas belum menunjukkan 

interaksi yang multi arah. Baik interaksi antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan 

guru maupun antara siswa dengan sumber belajar. Interaksi yang terjadi dalam proses 

pembelajaran dapat membangun komunikasi yang baik sehingga pembelajaran menjadi 

lebih bermakna. 

Pembelajaran di dalam kelas lebih tepat apabila berpusat pada siswa sehingga 

aktivitas belajar siswa menjadi lebih aktif dan dapat menciptakan suasana pembelajaran 

yang lebih menyenangkan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh (Sardiman, 2014:95) 
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yang menyatakan bahwa tidak akan ada kegiatan belajar jika tanpa adanya aktivitas. 

Aktivitas belajar menjadi sangat penting peranannya karena keberhasilan suatu 

pembelajaran akan ditentukan oleh aktivitas belajar siswa selama berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran.  

Pelaksanaan pembelajaran IPS di SDN Cicadas masih belum optimal. Temuan ini 

diasumsikan karena dalam proses pembelajaran belum menggunakan pendekatan dan 

model yang efektif dalam mengantarkan siswa memperoleh hasil pembelajaran yang 

optimal. Oleh karenanya, perlu diadakan perbaikan melalui penelitian tindakan kelas. 

Berdasarkan uraian di atas, dibutuhkan alternatif suatu model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa belajar secara optimal. Salah satu pembelajaran yang dapat 

mengakomodasi permasalahan di Kelas IVA SDN Cicadas agar siswa konsentrasi, aktif, 

tumbuh minat belajar dan mampu mengembangkan keterampilan sosial serta dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa yaitu dengan  model pembelajaran kooperatif. 

Sebagaimana yang diungkapkan (Huda, 2011:32) Pembelajaran kooperatif mengacu 

pada metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok 

kecil dan saling membantu dalam belajar sehingga akan menumbuhkan minat belajar. 

Penyajian materi pelajaran dengan model pembelajaran ini dikemas menjadi 

menarik sehingga siswa menjadi termotivasi, antusias dan aktif selama belajar. 

Pembelajaran kooperatif  juga memberikan kesempatan kepada siswa dengan latar 

belakang yang berbeda untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan belajar 

saling menghargai. Sebagaimana ditegaskan (Trianto, 2007:42) Pembelajaran kooperatif 

disusun dalam sebuah upaya untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa 

dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok 

serta memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama yang 

berbeda latar belakang kemampuan akademik, sosial, maupun ekonominya.  

Melalui pembelajaran kooperatif siswa mampu berkomunikasi dengan siswa yang 

lain yang dapat menanamkan rasa percaya diri. Interaksi yang terjadi melalui proses 

pembelajaran yang pada akhirnya akan menumbuhkan minat belajar pada siswa.  Siswa 

dalam belajar bukan lagi keterpaksaan melainkan menjadi suatu keinginan yang timbul 

pada dirinya sendiri. Kegiatan selama pembelajaran menjadi lebih menantang dan 

menyenangkan.  

Keberhasilan suatu pembelajaran salah satunya ditentukan oleh pemilihan model 

pembelajaran yang ditentukan oleh guru. Pemilihan model pembelajaran yang tepat 

sesuai dengan tujuan dan karakteristik pelajaran dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Dari sekian banyak model pembelajaran kooperatif yang ada, model 

pembelajaran Two Stay Two Stray menjadi alternatif yang dipilih sebagai model 

pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini.  

Peningkatan aktivitas belajar siswa kelas IVA di SDN Cicadas dalam 

pembelajaran IPS melalui penerapan model two stay two stray dapat meningkat karena 

siswa memperoleh pengalaman langsung, bertanggung jawab dengan kelompoknya, 

saling berbagi informasi dalam kelompok maupun dengan kelompok lain, mampu 

mengambil keputusan dalam kelompok, serta melatih kepedulian sosial yang 

menumbuhkan tanggung jawab dan keterampilan sosial.  

Rumusan masalah umum dalam penelitian ini apakah penerapan model 

pembelajaran two stay two stray dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS di SDN Cicadas Kota Sukabumi. Secara khusus rumusan masalah ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: (a) bagaimana penerapan model pembelajaran two stay 

two stray untuk meningkatkan aktivitas belajar IPS di SDN Cicadas Kota Sukabumi? 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

667 

ISBN: 978-602-1150-16-0  

(b) bagaimana pelaksanaan model pembelajaran two stay two stray untuk meningkatkan 

aktivitas belajar IPS di SDN Cicadas Kota Sukabumi? dan (c) bagaimana peningkatan 

aktivitas belajar siswa setelah dilaksanakan model pembelajaran two stay two stray 

dalam pembelajaran IPS di SDN Cicadas Kota Sukabumi? 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk memperoleh informasi data 

peningkatan aktivitas belajar siswa setelah menerapkan model pembelajaran two stay 

two stray dalam pembelajaran IPS di SDN Cicadas Kota Sukabumi. Adapun secara 

khusus tujuan penelitian ini yaitu (1)  mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 

two stay two stray untuk meningkatkan aktivitas belajar IPS di SDN Cicadas Kota 

Sukabumi (2) mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran two stay two stray 

untuk meningkatkan aktivitas belajar IPS di SDN Cicadas Kota Sukabumi (3) 

mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa setelah dilaksanakan model 

pembelajaran two stay two stray dalam pembelajaran IPS di SDN Cicadas Kota 

Sukabumi.  

METODE PENELITIAN  

Menurut jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Sedangkan menurut metodenya penelitian tindakan  yang termasuk ke dalam 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang oleh Arikunto (2006:3) diartikan bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan pengamatan terhadap kegiatan belajar 

dengan suatu tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam kelas secara 

bersama.  

Menurut Tampubolon (2014:19) bahwa penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya secara kolaboratif untuk 

memperbaiki kinerjanya menyangkut kualitas proses pembelajaran, dan meningkatkan 

hasil belajar siswa, baik dari aspek akademik maupun nonakademik melalui tindakan 

reflektif dalam bentuk siklus. Penelitian Tindakan Kelas menjadi pilihan peneliti untuk 

memecahkan permasalahan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS di Kelas IVA melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray. 

Penelitian ini dilaksanakan selama satu setengah bulan, sejak awal Januari 2016 

sampai dengan pertengahan Februari 2016. Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas 

IVA sebanyak 37 siswa, dengan rincian 19 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. 

Lokasi penelitian tepatnya bertempat di SDN Cicadas Kota Sukabumi.   

Adapun alur siklus penelitian tindakan kelas adalah dengan menggunakan model 

PTK Kemmis & Mc Taggart. Uraian penjelasan untuk tiap-tiap tahapan adalah sebagai 

berikut:  

 

Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini yang perlu dipersiapkan sebagai berikut: 1) menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan media untuk 

pembelajaran yang akan dilaksanakan; 2) menyiapkan skenario model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray; 3) menyiapkan instrumen observasi dan catatan 

lapangan; dan 4) menyusun dan menentukan jadwal pelaksanaan. 

Tahap Pelaksanaan dan Observasi 

Tahap pelaksanaan ini peneliti sebagai pengamat partisipan. Adapun guru kelas 

IVA SDN Cicadas menjadi guru yang menerapkan model Two Stay Two Stay sesuai 

dengan skenario pembelajaran yang telah disusun dalam RPP. Tahap ini guru dibantu 
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oleh seorang guru  dan peneliti sendiri sebagai observer. Observer bertugas untuk  

mengamati aktivitas belajar siswa selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran.  
 

Tahap Refleksi 

Hasil observasi dan hasil belajar siswa dianalisis peneliti untuk merefleksi 

kekurangan dan kelemahan yang ada pada pembelajaran yang telah dilaksanakan pada 

Siklus I agar tidak terulang pada siklus berikutnya. Pada Siklus I peneliti 

mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan selama proses pembelajaran dan membuat 

catatan sebagai rencana tindak lanjut untuk proses pembelajaran pada Siklus II.   

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen yaitu:  

Observasi 

Berdasarkan kajian di atas, kegiatan umum yang harus di observasi  adalah segala 

sesuatu yang terjadi di dalam kelas harus diamati dan dikomentari serta dibuat catatan 

lapangan. Untuk lebih memfokuskan kriteria yang diobservasi, terlebih dahulu dapat 

didiskusikan kemudian disetujui ukuran-ukuran apa yang digunakan dalam pengamatan, 

agar terhindar dari kesalahpahaman antara peneliti dengan kolaborator. Obyek yang 

diamati dalam kegiatan observasi pada penelitian ini adalah aktivitas belajar siswa 

selama proses pembelajaran yang meliputi 6 aspek yaitu bertanya, menyimak, 

membaca, menulis, komunikasi, dan kerja sama. Bentuk lembar observasi untuk 

mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan daftar cek  dengan 

memberi tanda centang (√) jika siswa menunjukkan aktivitas berdasarkan deskripsi 

aktivitas belajar yang sudah ditentukan sebelumnya.  

Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui 

permasalahan dari pihak-pihak yang dapat memberikan informasi atau penjelasan yang 

dianggap perlu dalam penelitian ini. Pihak-pihak yang dapat diwawancara yang 

berhubungan dengan penelitian ini antara lain: Guru kelas IVA sebagai kolaborator, 

kepala sekolah dan siswa itu sendiri. Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapat 

gambaran kondisi awal sekolah, penerapan model Two Stay Two Stray serta masalah-

masalah yang ditemukan selama proses pembelajaran IPS. 

Angket 

Angket diberikan kepada siswa untuk mengetahui berbagai hal yang memiliki 

keterkaitan dengan respon siswa terhadap pembelajaran Two Stay Two Stray yang 

diterapkan dalam proses pembelajaran. Pengambilan data angket dilakukan kepada 

siswa setelah selesai kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Indikator respon yang 

digunakan meliputi: minat, keterkaitan, dan kepuasan. 

Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan 

data tentang berbagai peristiwa melalui foto-foto kegiatan pada waktu proses 

pembelajaran model Two Stay Two Stray. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

foto, menyangkut kegiatan penelitian yang dilaksanakan. Dokumentasi dilakukan untuk 

memperkuat data penelitian.  

Catatan Lapangan 

Catatan lapangan yaitu catatan tentang segala peristiwa yang terjadi pada siswa 

saat dilaksanakan observasi dan wawancara. Catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti 

adalah  kegiatan selama pembelajaran IPS yang meliputi keadaan kelas, pengelolaan 

kelas, interaksi siswa dengan guru dan interaksi antara siswa dengan siswa serta 
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interaksi antara siswa dengan sumber belajar. Catatan lapangan digunakan sebagai 

acuan memaparkan kejadian selama kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas.  

Analisis Data 

Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif yaitu data berupa keterlaksanaan pembelajaran, aktivitas belajar siswa, serta 

data respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray. Analisis 

data secara deskriptif kualitatif adalah catatan lapangan dari observer. Analisis data 

yang diambil dari lapangan menggunakan model Miles and Huberman (1992:16-21) 

yang meliputi: 

Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan menyeleksi dan menyederhanakan data mentah 

yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh antara data siklus I dipisah dengan 

data siklus II. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, 

menggolongkan serta menyeleksi informasi yang sesuai dengan permasalahan 

penelitian. Pemilahan data tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam penyajian dan 

pengumpulan data. 

Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan hasil reduksi data secara naratif 

untuk menarik kesimpulan dan keputusan pengambilan tindakan. Data yang disajikan 

adalah uraian proses kegiatan pembelajaran dan observasi aktivitas belajar siswa. Data 

yang telah disajikan selanjutnya dibuat penafsiran dan evaluasi untuk tindakan 

selanjutnya.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang dipaparkan dalam penelitian ini merupakan data peningkatan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan penerapan model 

two stay two stray pada Kelas IVA SDN Cicadas. Aktivitas belajar siswa dapat diamati 

dengan mengisi lembar observasi yang telah disusun sebelumnya. Pengamatan tentang 

aktivitas belajar siswa dilakukan untuk mengetahui aktivitas belajar siswa mengalami 

perubahan atau peningkatan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Data aktivitas belajar siswa diperoleh dari pengamatan yang diolah dari lembar 

observasi. Perolehan hasil data yang diolah merupakan data dari lembar observasi yang 

diisi oleh observer. Penerapan model two stay two stray di Kelas IVA SDN Cicadas 

dalam pelaksanaannya berlangsung selama 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan dan pengamatan serta refleksi.  

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan selama proses penelitian 

terdokumentasi dengan baik. Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS di SDN 

Cicadas setiap siklusnya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Siklus I 

aktivitas belajar siswa memperoleh rata-rata 71,17 dengan kriteria aktif. Pada Siklus II 

mengalami peningkatan menjadi rata-rata 86,04 dengan kriteria sangat aktif. Paparan 

data berikut agar lebih jelas rincian hasil aktivitas belajar siswa diuraikan di bawah ini: 
Tabel 1 Persentase Aktivitas Belajar Siswa 

No Kegiatan 

Pembelajaran 

Rata-rata Kriteria Peningkatan 

1 Siklus I 71,17 Aktif 
14,87 

2 Siklus II 86, 04 Sangat Aktif 
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Data menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran setiap 

pertemuan pada Siklus I dan Siklus II mengalami peningkatan. Aspek aktivitas belajar 

siswa yang mengalami peningkatan yaitu: bertanya, menyimak, membaca, menulis, 

berkomunikasi dan kerja sama. Secara lebih jelasnya tentang peningkatan aktivitas 

belajar siswa dari Siklus I dan Siklus II dapat dilihat pada Gambar 1 

 

 
Gambar 1 Diagram Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan data pada diagram di atas dapat dijelaskan bahwa aktivitas belajar 

siswa pada Siklus I ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki pada siklus 

berikutnya. Sebagian siswa masih malu untuk bertanya. Siswa masih saling 

mengandalkan untuk mengerjakan tugas kelompok. Komunikasi di antara mereka 

belum terjalin dengan baik karena belum terbiasa belajar kelompok.  

Aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan pada Siklus II, hal ini dapat 

ditunjukkan dengan mulai banyak siswa yang berani bertanya, komunikasi dalam 

kelompok sudah terjalin dengan baik sehingga kerja sama untuk mengerjakan tugas 

dalam kelompok dapat diselesaikan dengan baik. Berdasarkan hasil refleksi pada Siklus 

I guru berupaya untuk memperbaiki pembelajaran pada Siklus II dengan 

mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan akademiknya dan kemampuan 

sosialnya yang mendorong terciptanya komunitas belajar. Hal ini sejalan dengan 

pendapat  Arends (2008:142) yang mengungkapkan bahwa pengondisian siswa dalam 

kelompok memiliki tujuan bersama, memiliki hubungan bersama dan saling 

menunjukkan kepedulian terhadap satu sama lain dalam membangun kebersamaan 

kelompoknya.  

Keberhasilan peningkatan aktivitas belajar siswa selama kegiatan pembelajaran 

tidak lepas dari peranan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru dalam hal ini 

berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk belajar secara mandiri. 

Sebagaimana pendapat Sardiman (2011:100) yang mengungkapkan bahwa 

pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar 

kepada siswa atau melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Guru memberikan 

bantuan lebih besar di tahap awal kemudian mengurangi bantuan tersebut secara 

bertahap setelah siswa sudah memiliki kesempatan dan memiliki tanggung jawab untuk 

melakukannya secara mandiri.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas ada keterkaitan dengan hasil 

penelitian yang didapat dalam jurnal karya Pangaribuan (2013:11) diketahui bahwa 

dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif two stay two stray berdampak 

pada peningkatan aktivitas belajar siswa. 

Lembar angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap penerapan 

model two stay two stray pada pembelajaran IPS. Angket respon siswa ini merupakan 

angket tertutup yang telah ditentukan skor jawabannya. Berdasarkan skor rata-rata kelas 

yang diperoleh sebesar 85,94. Hal ini menunjukkan bahwa minat siswa terhadap model 

pembelajaran two stay two stray termasuk tinggi dan diterima sangat baik oleh siswa.   

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data temuan dan pembahasan penelitian tentang 

penerapan model two stay two stray dalam pembelajaran IPS di Kelas IVA SDN 

Cicadas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan, yaitu 

71,61% pada Siklus I menjadi 86,04% pada Siklus II. Siswa dapat membangun 

keberanian untuk bertanya, berkomunikasi dan interaksi, baik antara siswa dengan siswa 

maupun antara siswa dengan guru sehingga mampu menjalin kerja sama dalam 

pembelajaran kelompok. Hasil analisis angket respon siswa menunjukkan bahwa model 

pembelajaran yang diterapkan diterima dan sangat disukai siswa. Hasil dari penelitian 

ini bahwa penerapan model two stay two stray  dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa Kelas IVA SDN Cicadas Kota Sukabumi.  

Saran 

Penerapan model pembelajaran two stay two stray dapat dijadikan pilihan model 

pembelajaran bagi guru dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hasil penelitian ini 

dapat dijadikan kajian serta dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Melalui penerapan 

model two stay two stray dalam pembelajaran IPS guru seyogianya mampu menerapkan 

pilihan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Pembelajaran IPS hendaknya 

semakin bervariasi sehingga motivasi belajar siswa semakin tinggi. Guru diharapkan 

terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan inovasinya agar tercipta suasana 

dan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Perlunya 

pengorganisasian waktu yang tepat untuk memanfaatkannya menjadi lebih efisien 

dalam menerapkan model pembelajaran ini agar perencanaan pembelajaran yang telah 

dirancang dapat terlaksana dengan baik.  
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Abstrak:  
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pembelajaran 

Jigsaw untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Penelitian ini 

dilaksanakan di SDN No. 1 Dompu  NTB pada peserta didik Kelas VI-B pada mata 

pelajaran IPA semester Genap tahun pelajaran 2015/2016 selama 3 bulan. Subjek 

penelitian terdiri 41 orang peserta didik dengan rincian 22 orang peserta didik laki-

laki dan 19 orang peserta didik perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi, wawancara, tes, dokumentasi, kuesioner atau angket, dan 

catatan lapangan. Teknik analisis data menggunakan model alur yang meliputi; 

reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi. Penerapan 

model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar IPA pada peserta 

didik kelas VI-B SDN No.1 Dompu yang dilaksanakan sesuai dengan langkah-

langkah yang tepat dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Untuk 

melaksanakan pembelajaran IPA pada peserta didik kelas VI sekolah dasar dapat 

menggunakan model pembelajaran Jigsaw, karena dapat meningkatkan prestasi 

belajar. 

Kata Kunci: Pembelajaran, Jigsaw, Prestasi belajar 

 Upaya peningkatan mutu pendidikan dalam rangka pencapain tujuan nasional 

pendidikan dewasa ini dapat dilakukan melalui pengembangan potensi dan kemampuan 

peserta didik agar dapat menjadi individu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

YME, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif dan dapat 

menjadi warga negara yang demokratis serta  bertanggung jawab. Dunia pendidikan 

sebagai bagian yang terintegral dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi ini, harus 

mampu memberi sumbangsih dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya 

keterampilan intelektual, sosial dan personal. Keterampilan intelektual, sosial, dan 

personal peserta didik tersebut tidak hanya dibangun melalui landasan rasio dan logika 

saja, tetapi juga terhadap inspirasi, kreativitas, moral, emosi dan spiritual peserta didik.  

Penggunaan strategi pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik lebih 

aktif diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dewasa ini, 

termasuk kualitas pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah dasar. Karena, 

melalui strategi pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik menjadi lebih aktif 

dapat pula membangun pengetahuan atau kognitif peserta didik secara aktif. Setiap guru 

atau pendidik di sekolah dasar mempunyai kewajiban untuk mewujudkan  tujuan 

pendidikan pada sekolah masing-masing, antara lain menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Hal itu dapat diwujudkan dengan 

penggunaan dan pemilihan suatu pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakter 

peserta didiknya. Menggunakan dan memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai 

akan membantu kelancaran, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka pencapaian tujuan 

pembelajaran. Seperti halnya pembelajaran IPA yang terjadi pada Kelas VI-B Semester 

Genap tahun pelajaran 2015/2016 SDN No.1 Dompu. Sebagian besar peserta didik 

menunjukan rasa kurang semangat terhadap pembelajaran yang berlangsung. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan bahwa rendahnya prestasi belajar 
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peserta didik disebabkan oleh beberapa faktor, yakni; model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru masih cenderung bersifat konvensional dengan menggunakan 

metode ceramah, meminta peserta didik merangkum materi pembelajaran, dan 

mengerjakan latihan-latihan, dengan bantuan media gambar seadanya. Hal ini, 

mengakibatkan peserta didik menjadi pasif karena kurang dilibatkan langsung dalam 

kegiatan pembelajaran, peserta didik seperti merasa takut, malu, enggan, bahkan ada 

peserta didik yang tidak mau maju atau menjawab pertanyaan guru. Hal tersebut 

berdampak pada prestasi belajar peserta didik, motivasi belajar peserta didik rendah, 

peserta didik masih menganggap bahwa pelajaran IPA adalah mata pelajaran yang sulit 

dan membosankan. Selain itu terdapat permasalahan berupa prestasi belajar peserta 

didik pada semester sebelumnya yang sangat rendah, yakni; nilai yang diperoleh peserta 

didik masih jauh di bawah KKM sekolah (=70). Dari 41 orang peserta didik yang 

mampu memperoleh nilai 70 atau di atas 70 hanya sekitar 46,34% saja. 

Terkait permasalahan tersebut di atas, guru merupakan insan yang tepat untuk 

membenahi segala aspek dalam dunia pendidikan yang seyogyanya membentuk watak 

positif manusia selaku peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan yang 

dimaksud adalah pendidikan yang memiliki tujuan seperti yang tertuang dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang berbunyi ―mengusahakan dan 

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta berahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 

diatur dalam undang-undang‖. 

 Meskipun terdapat 3 unsur utama penanggung jawab dalam pendidikan seperti 

yang dikutip dari pendapatnya Amini dalam www.ibrahimamini.com, yakni: keluarga 

atau orang tua, sekolah, dan masyarakat. Ketiga penanggung jawab pendidikan ini 

memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Guru, adalah penyambung tugas orang tua 

dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik sebelum melepas peserta didik ke 

dalam kancah masyarakat yang lebih luas. Dalam hal memberikan pendidikan kepada 

setiap peserta didiknya, guru haruslah mampu menemukan berbagai pendekatan dan 

metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan tujuan agar 

setiap pendidikan yang dilakukannya dapat lebih bermakna. 

 Namun di lapangan, guru seringkali salah dan keliru dalam memilih dan 

menggunakan metode serta pendekatan pembelajaran ketika membelajarkan peserta 

didik dalam mata pelajaran tertentu di dalam kelas. Kesalahan ini mengimbas pada 

kurangnya hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Dari pemahaman tersebut, 

dilakukan observasi awal terhadap cara mengajar guru pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) pada sekolah dasar. Observasi tersebut dilakukan sebanyak 

dua kali, yakni pada tanggal 25 Juni dan tanggal 2 Juli 2015. Diperoleh, bahwa guru 

masih dominan melakukan pembelajaran dengan metode ceramah dan demonstrasi 

dengan bantuan media gambar seadanya. Hal ini tentu mempengaruhi semangat belajar 

peserta didik dan bermuara pada prestasi belajar. Selain hal tersebut, peserta didik juga 

masih senang belajar sendiri-sendiri dan cenderung enggan untuk berbaur dengan 

peserta didik lain dalam kelompok belajar. Hal inilah yang menjadi latar belakang 

penerapan model pembelajaran Jigsaw dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik. 

 Oleh karena itu, maka dianggap perlu menggunakan pembelajaran kooperatif 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jhonson dan rekan-rekannya, seperti 

yang diutarakan oleh Joyce, Weil dan Calhoun (2009:77) telah melakukan kajian yang 

fokus pada pembandingan antara model kooperatif dengan model kompetitif. Secara 
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keseluruhan, hampir seluruh kajian yang membandingkan susunan kooperatif dengan 

susunan kompetitif mengindikasikan bahwa susunan kooperatif jauh lebih efektif dalam 

meningkatkan perkembangan personal, sosial, dan akademik siswa. Artinya, dalam 

dunia pendidikan terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih oleh guru 

dalam memberikan pengajaran. Begitupun halnya dengan model dan metode mengajar, 

hanya membutuhkan keahlian dengan sikap selektif dari seorang guru dalam 

menentukan berbagai pendekatan, model, metode mengajar tersebut untuk memilih 

yang paling tepat dengan karakter peserta didik. Hal ini diperlukan untuk memberikan 

kebermaknaan pembelajaran yang dilakukan terhadap peserta didik dan memahamkan 

kepada peserta didik bahwa pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

yang diperlukan. 

Seperti hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gunawan, Suripto dan 

Chamdani (2012) menyimpulkan bahwa ―terjadi peningkatan yang signifikan dalam 

pembelajaran IPS setelah menggunakan pembelajaran kooperatif model Jigsaw terhadap 

aktivitas dan hasil belajar siswa Kelas V SD Negeri 2 Kalipuru Kecamatan Karangsambung 

tahun ajaran 2012/2013‖. Jika dilaksanakan sesuai dengan petunjuk atau langkah-langkah 

yang tepat dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa SD, sehingga untuk 

melaksanakan pembelajaran di Kelas V SD dapat menggunakan model pembelajaran 

Jigsaw, karena dapat meningkatkan proses dan hasil belajar. 

Senada dengan Gunawan, dkk., Sunardi (2009) dalam penelitian yang dilakukan 

pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banjarnegara Jawa Tengah terhadap 30 orang 

siswa menyimpulkan bahwa: (a) pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

pembelajaran kooperatif Jigsaw dalam mata pelajaran kimia dapat meningkatkan 

aktivitas siswa, dan (b) pelaksanaan pembelajaran kimia dengan metode pembelajaran 

kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan kompetensi atau hasil belajar siswa. 

Pengertian Pembelajaran Jigsaw 

 Pembelajaran model Jigsaw ini dilandasi oleh teori belajar humanistik, karena 

pada hakikatnya setiap manusia atau setiap individu adalah unik, memiliki potensi 

individualnya masing-masing, dan memiliki dorongan yang bersifat internal dari dalam 

diri untuk berkembang dan menentukan bagaimana perilakunya sendiri. Awal mulanya 

model pembelajaran Jigsaw dikembangkan oleh Elliot Aronson dan kawan-kawannya 

pada Universitas Texas. Rusman (2010:218) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah sebuah model belajar yang menitikberatkan 

pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Seperti yang diungkapkan 

oleh Lie dalam (Rusman, 2010:218) bahwa ―pembelajaran kooperatif model Jigsaw ini 

merupakan belajar dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 

empat sampai enam orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling memiliki rasa 

ketergantungan yang positif dan bertanggungjawab secara mandiri‖. 

 Senada dengan Rusman, Hamdayama (2014:87) mengemukakan bahwa 

―pembelajaran tipe Jigsaw merupakan suatu model belajar siswa dalam kelompok kecil 

yang terdiri atas 4 – 5 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama 

positif dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari 

materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok 

yang lain‖. Pendapat lain mengemukakan bahwa Jigsaw merupakan sebuah strategi 

pembelajaran di mana siswa secara individu menjadi pakar tentang subbagian suatu 

topik dan mengajarkan subbagian itu kepada orang lain (Eggen dan Kauchak, 

2012:137). 
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 Serupa dengan pendapat tersebut di atas, Yamin (2013:90) mengemukakan 

bahwa pada intinya pembelajaran Jigsaw merupakan sebuah strategi belajar yang 

menerapkan kerja sama kelompok peserta didik di dalam kelompok-kelompok dan 

tingkat kemampuan yang heterogen dan masing-masing peserta didik bertanggung 

jawab atas satu porsi bahan. 

 Dapat ditarik kesimpulan, dengan merujuk pendapat para ahli pendidikan 

tersebut di atas bahwa pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan sebuah teknik 

pembelajaran yang membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil secara 

heterogen guna menjadi ahli atau pakar atas satu topik/subtopik pembelajaran untuk 

diberitahukan kepada siswa lain dalam kelompoknya dengan penuh tanggung jawab dan 

kerja sama yang baik. 

Merencanakan Kegiatan Pembelajaran Jigsaw 

 Di dalam merencanakan model pembelajaran Jigsaw seorang guru harus 

mengikuti tahap-tahap yang tepat. Menurut Eggen dan Kauchak (2012:138) terdapat 

empat langkah utama. Langkah tersebut adalah sebagai berikut: 1) Menentukan tujuan 

belajar, hal ini sangat penting dilakukan ketika merencanakan suatu pembelajaran; 2) 

Menyiapkan panduan belajar, untuk menjadi ahli atau pakar dalam suatu topik atau sub 

topik siswa memerlukan dukungan dalam bentuk panduan belajar dalam mencari 

informasi; 3) Membentuk tim siswa, dalam membentuk tim siswa ini hal yang perlu 

diperhatikan adalah keberagaman dari siswa itu sendiri, hal ini penting karena 

mengingat pembelajaran Jigsaw juga mengedepankan kerja sama yang baik dan saling 

menghargai antar sesama siswa; dan 4) Mendukung presentasi siswa, seperti diketahui 

pakar adalah siswa itu sendiri. Menjadi pakar akan menjadi pengalaman berharga bagi 

siswa. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam presentasi siswa akan menemukan 

kendala-kendala, untuk itu seorang guru harus mampu mendukung untuk mengisi topik-

topik yang mungkin akan hilang ketika siswa menjelaskan. 

Langkah-Langkah Pembelajaran Jigsaw  

 Terdapat beberapa pendapat para pakar pendidikan tentang bagaimana langkah-

langkah pembelajaran model Jigsaw, dan kesemua pendapat tersebut terdapat 

kemiripan. Merujuk dari pendapat Hamdayama (2014:88) bahwa langkah-langkah 

pembelajaran model Jigsaw adalah sebagai berikut: 1) membentuk kelompok yang 

heterogen yang beranggotakan 4 – 6 orang; 2) tiap orang dalam kelompok diberi sub 

topik yang berbeda; 3) setiap kelompok membaca dan mendiskusikan sub topik masing-

masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli; 4) 

anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua sub 

topik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok; 5) kelompok ahli 

berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk 

menguasai topik tersebut; 6) setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan 

kembali ke kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan 

kelompoknya; 7) tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi; 8) guru memberikan 

tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan; dan 9) 

siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. 

Pengertian Prestasi Belajar 

 Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian prestasi belajar. Untuk 

memahami pengertian tersebut akan lebih baik jika dipaparkan beberapa pendapat 

tersebut. Adapun pengertian prestasi belajar seperti yang dipaparkan oleh Harjati dalam 

Aini mulyana. blogspot.co.id bahwa prestasi belajar merupakan hasil usaha yang 
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dilakukan dan menghasilkan perubahan yang dinyatakan dalam bentuk simbol untuk 

menunjukkan kemampuan pencapaian dalam hasil kerja dalam waktu tertentu. 

Kemudian, Mulyana (ainamulyana.blogspot.co.id) mengatakan bahwa prestasi belajar 

merupakan keberhasilan yang dapat dicapai siswa yang terlihat dari pengetahuan, sikap, 

dan keahlian yang dimilikinya. 

 Kemudian Purwanto (2014:46) mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku peserta didik akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena 

dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar 

mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil 

belajar dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

 Senada dengan pendapat tersebut di atas, wawasanpendidikan.com menuliskan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai atau ditunjukkan oleh peserta didik 

sebagai hasil belajarnya yang diperoleh melalui pengalaman dan latihan. Hal ini 

biasanya berupa angka-angka, huruf, serta tindakan yang dicapai masing-masing peserta 

didik dalam waktu tertentu. Dapat disimpulkan, bahwa prestasi belajar merupakan hasil 

usaha yang dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajarannya dalam kurun 

waktu yang ditentukan yang ditunjukkan dalam bentuk angka-angka atau huruf yang 

berupa skor nilai. 

 Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka dapat dipaparkan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik Kelas VI-B 

SDN No. 1 Dompu Kec. Dompu Kabupaten Dompu Tahun Pembelajaran 2015/2016 

pada mata pelajaran IPA apakah terlaksana dengan baik ataukah sebaliknya. 

METODE 

 Penelitian ini dilaksanakan di SDN No. 1 Dompu, Kecamatan Dompu, 

Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB) pada siswa Kelas VI-B pada mata 

pelajaran IPA Semester Genap tahun pelajaran 2015/2016 yang beralamatkan di Jln. 

Gajah Mada No. 11 Dompu. Peserta didik kelas VI-B dijadikan subjek dalam penelitian 

ini dengan jumlah 41 orang peserta didik dengan rincian 22 orang peserta didik laki-laki 

dan 19 orang peserta didik perempuan. Penelitian ini berlangsung dari bulan Januari 

sampai dengan bulan Maret 2016. Sumber penelitian ini diperoleh dari guru kelas VI-B, 

peserta didik dan teman sejawat. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni: 1) observasi, diperlukan 

untuk mengetahui bagaimana proses dan hasil belajar pesera didik Kelas VI-B SDN No. 

1 Dompu serta untuk mengetahui bagaimana hasil atau prestasi belajar peserta didik 

pada semester sebelumnya. Hal ini berguna sebagai acuan dasar dalam penentuan 

penerapan pembelajaran Jigsaw sebagai alternatif perbaikan prestasi belajar peserta 

didik; 2) wawancara, diperlukan untuk mengetahui bagaimana respon peserta didik 

terhadap penerapan pembelajaran Jigsaw dan bagaimana pendapat guru tentang 

penggunaan pembelajaran Jigsaw tersebut; 3) tes, hal ini diperlukan untuk mengetahui 

bagaimana prestasi belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran IPA 

dengan penerapan model pembelajaran Jigsaw. Tes yang digunakan berbentuk soal 

pilihan ganda dan uraian singkat yang dilakukan pada setiap akhir siklus dalam 

penelitian; 4) dokumentasi, selain untuk merekam berbagai aktivitas belajar peserta 

didik juga untuk mengetahui bagaimana prestasi belajar peserta didik pada semester 

sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menentukan indikator dalam penentuan kriteria 

keberhasilan proses dan prestasi belajar peserta didik setelah penerapan pembelajaran 

Jigsaw. 5) kuesioner atau angket, untuk mengetahui bagaimana respon peserta didik dan 

http://ainamulyana.blogspot.co.id/
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guru dalam penerapan pembelajaran model Jigsaw. Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket terstruktur; dan 6) catatan lapangan, hal ini diperlukan 

untuk dipergunakan untuk merekam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang muncul dari 

semua aktivitas belajar peserta didik serta pembelajaran yang diberikan oleh guru 

selama penelitian berlangsung. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang dirujuk 

dari pendapat Miles dan Huberman (1994:10) yakni Flow Model atau yang biasa 

disebut model alur yang meliputi; reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan 

dan verifikasi. Indikator kinerja dalam penelitian ini, yaitu: 1) ketuntasan belajar siswa 

secara individual dan klasikal. Secara individual, peserta didik dikategorikan tuntas 

belajar jika telah memperoleh nilai ≥ 70, sedangkan secara klasikal peserta didik 

dikatakan telah tuntas belajar jika telah mampu mencapai ≥ 80% dari keseluruhan siswa 

yang memperoleh nilai ≥ 70; 2) keterlaksanaan pembelajaran, hal ini perlu dilakukan 

untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Jigsaw dalam mata pelajaran IPA. 

Dalam hal keterlaksanaan pembelajaran dilihat lagi dari penerapan model pembelajaran 

Jigsaw yang dilakukan guru serta yang dilakukan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri 

dari dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari tiga pertemuan. Setiap siklusnya 

terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pengamatan, dan tahap refleksi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Di awal penelitian, pembelajaran dan kemampuan awal peserta didik dalam 

menyelesaikan soal IPA masih rendah. Informasi ini diperoleh dari rekapitulasi dan 

dokumen prestasi belajar peserta didik pada semester sebelumnya. Hal ini dibuktikan 

dengan peserta didik yang mencapai KKM ≥ 70 hanya sebanyak 19 orang peserta didik 

dari jumlah peserta didik sebanyak 41 orang, atau sekitar 46,34%. Setiap pertemuan 

dalam pembelajaran disesuaikan dengan skenario langkah-langkah model pembelajaran  

kooperatif Jigsaw, yaitu: a) mencari informasi tentang materi pelajaran; b) melakukan 

diskusi dalam kelompok asal; c) melakukan diskusi dalam kelompok ahli; d) peserta 

didik kembali ke kelompok asal; e) dilakukan evaluasi atau kuis; dan f) pemberian 

penghargaan oleh guru. Pada pelaksanaan Siklus I masih terdapat langkah kegiatan yang 

belum dilaksanakan dengan baik oleh guru maupun peserta didik. Skenario langkah-

langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih seringkali membiarkan peserta 

didik melakukan kegiatan pembelajaran tanpa arahan dan bimbingan. Peserta didik 

belum dapat mengikuti langkah pembelajaran secara maksimal. Seperti, berdiskusi dan 

menjelaskan materi dari kelompok ahli ke kelompok asal. Begitupun halnya dengan 

prestasi belajar peserta didik belum adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan 

dengan dokumentasi dari semester sebelumnya. 

Pada Siklus II ditekankan pada kegiatan langkah diskusi kelompok ahli 

diteruskan dengan menjelaskan materi pembelajaran ke kelompok asal masing-masing. 

Pada Siklus II ini sudah terlihat adanya perbaikan, meskipun masih ada beberapa 

langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw yang masih belum dilaksanakan secara 

maksimal, yaitu ketika guru kurang berperan dalam membimbing peserta didik untuk 

menjelaskan materi pembelajaran ke kelompok asal. Hasil dari pelaksanaan 

pembelajaran Siklus II terdapat peningkatan baik dalam proses maupun hasil belajar 

dibandingkan dengan Siklus I sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaan pembelajaran 

masih ada peserta didik yang kesulitan dalam mengerjakan soal tes akhir. Siklus II ini 

sudah mencapai target sesuai indikator keterlaksanaan pembelajaran yang telah 

ditentukan sebelumnya. Penerapan model pembelajaran Jigsaw pada pembelajaran IPA 
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berjalan dengan lancar dan baik, dengan langkah pembelajaran yang terdiri dari 6 

(enam) langkah, yaitu: a) mencari informasi tentang materi pelajaran, b) berdiskusi 

dalam kelompok asal, c) berdiskusi dalam kelompok ahli, d) peserta didik kembali ke 

kelompok asal, e) melakukan evaluasi atau kuis, dan f) guru memberikan penghargaan 

kepada peserta didik. Dampak dari pembelajaran tersebut dapat dilihat dan dirasakan 

dengan jelas yaitu ketika pembelajaran berlangsung. Hasil observasi ketika guru 

melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw dapat dilihat 

pada Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel.1 Hasil Observasi Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw oleh Guru Siklus I dan Siklus II. 

Langkah Guru 

Siklus I 
Rata

-rata 

Siklus II 
Rata-

rata 

Persentase 

keterlaksanaan 
I II III I II III 

Siklus I Siklus II 

Meminta siswa mencari 

informasi tentang materi 

pelajaran 

45 58 60 54.33 60 75 80 71.66 54.33% 71.66% 

Meminta dan memantau 

siswa berdiskusi dalam 

kelompok asal  

40 50 57 49 72 78 82 77.33 49% 77.33% 

Meminta dan memantau 

siswa berdiskusi dalam 

kelompok ahli 

46 54 65 55 74 76 80 76.66 55% 76.66% 

Memantau dan 

mengarahkan siswa 

kembali ke kelompok asal  

50 58 64 57.33 65 72 85 74 57.33% 74% 

Melakukan evaluasi/kuis 58 64 66 62.66 70 76 84 76.66 62.66% 76.66% 

Memberikan penghargaan  42 56 66 54.66 70 80 84 78 54.66% 78% 

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui rata-rata nilai setiap siklus tentang 

penerapan model pembelajaran Jigsaw. Pelaksanaan tindakan mulai dari Siklus I sampai 

Siklus II terlihat adanya peningkatan pada langkah-langkah pembelajarannya. 

Penentuan ktiteria tersebut sesuai dengan kriteria analisis keterlaksanaan pembelajaran 

dalam tabel persentase seperti pendapat yang dikemukakan oleh Purwanto (2013:102). 

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada langkah pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model pembelajaran Jigsaw pada 

poin pertama dinyatakan cukup baik karena pada Siklus II diperoleh nilai sebesar 

71.66%. Pada langkah kedua dinyatakan baik karena perolehan nilai 77.33%. Langkah 

ketiga dinyatakan baik karena perolehan nilai 76.66%. Pada langkah keempat 

dinyatakan cukup baik karena memperoleh nilai rata-rata 74%. Langkah kelima 

dinyatakan baik karena perolehan nilai 76.66%. Dan langkah keenam dinyatakan baik 

karena perolehan nilai 78%.    

Sedangkan untuk hasil observasi terhadap kegiatan peserta didik ketika 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw dapat diamati 

pada Tabel 2 di bawah ini. 
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Tabel. 2 Hasil Observasi Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw oleh Peserta Didik Siklus I dan 

Siklus II 

Langkah peserta didik 

Siklus I 
Rata

-rata 

Siklus II 
Rata-

rata 

Persentase 

keterlaksanaan 
I II III I II III 

Siklus I Siklus II 

Mencari informasi 

tentang materi pelajaran 
43 62 65 56.66 66 78 80 74.66 56.66% 74.66% 

Berdiskusi dalam 

kelompok asal  
48 56 68 57.33 70 80 84 78 57.33% 78% 

Berdiskusi dalam 

kelompok ahli 
54 60 65 59.66 72 82 85 79.66 59.66% 79.66% 

Kembali ke kelompok 

asal  
52 64 67 61 70 74 85 76.33 61% 76.33% 

Melakukan evaluasi/kuis 52 68 68 62.66 74 80 86 80 62.66% 80% 

Memperoleh penghargaan  46 60 70 58.66 72 82 86 80 58.66% 80% 

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui rata-rata nilai setiap siklus tentang 

penerapan model pembelajaran Jigsaw. Pelaksanaan tindakan mulai dari Siklus I sampai 

Siklus II terlihat adanya peningkatan pada langkah-langkah pembelajarannya. 

Penentuan kriteria tersebut sesuai dengan kriteria analisis keterlaksanaan pembelajaran 

dalam tabel persentase seperti pendapat yang dikemukakan oleh Purwanto (2013:102). 

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada langkah pembelajaran yang diikuti oleh 

peserta didik  dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan model pembelajaran Jigsaw 

pada poin pertama dinyatakan cukup baik karena pada Siklus II diperoleh nilai sebesar 

74.66%. Pada langkah kedua dinyatakan baik karena perolehan nilai 78%. Langkah 

ketiga dinyatakan baik karena perolehan nilai 79.66%. Pada langkah keempat 

dinyatakan baik karena memperoleh nilai rata-rata 76.33%. Langkah kelima dinyatakan 

baik karena perolehan nilai 80%. Dan langkah keenam dinyatakan baik karena 

perolehan nilai mencapai 80%.    

Berikut akan dipaparkan hasil analisis prestasi belajar peserta didik dari Siklus I dan 

Siklus II dalam mata pelajaran IPA setelah penerapan model pembelajaran kooperatif 

Jigsaw. 

Tabel.3 Prestasi Belajar Peserta Didik dengan Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw Siklus I dan 

Siklus II 

Rincian Siklus I Siklus II Keterangan 

Nilai tertinggi 85 100  

Nilai terendah 45 65  

Rata-rata 67.43 82.60  

Siswa yang tuntas 20 36  

Siswa yang tidak tuntas 21 7  

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dipahami bahwa dari tes akhir setiap Siklus I, 

dan Siklus II pada setiap pertemuannya mengalami peningkatan jumlah ketuntasan 

prestasi belajar. Pada siklus I peserta didik yang tuntas 20 orang. Pelaksanaan 

pembelajaran Siklus I masih terdapat hambatan sehingga prestasi belajar peserta didik 

belum maksimal. Dibuktikan dengan masih banyaknya peserta didik yang belum tuntas 

dalam pembelajaran. Maka tindakan dilanjutkan pada Siklus II sebagai usaha perbaikan. 

Guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Siklus I sehingga pada Siklus 

II ini terjadi peningkatan pada langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan juga 

perilaku peserta didik. Diperoleh pula peningkatan prestasi belajar IPA yang signifikan. 

Pada siklus II jumlah peserta didik yang tuntas belajar mengalami peningkatan, yaitu 

sebanyak 36 orang. 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

681 

ISBN: 978-602-1150-16-0  

PENUTUP 

Penerapan model pembelajaran Jigsaw dalam peningkatan prestasi belajar IPA 

pada siswa Kelas VI-B SDN No. 1 Dompu tahun pelajaran 2015/2016, langkah-

langkahnya yaitu: a) peserta didik mencari informasi tentang materi pelajaran, b) 

melakukan diskusi dalam kelompok asal, c) melakukan diskusi dalam kelompok ahli, d) 

peserta didik kembali ke kelompok asal, e) mengikuti evaluasi atau kuis, dan f) 

pemberian penghargaan. Dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa: 1) Penerapan model 

pembelajaran Jigsaw dalam peningkatan prestasi belajar IPA pada siswa kelas VI-B 

SDN No.1 Dompu yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Untuk melaksanakan pembelajaran IPA pada peserta didik kelas VI sekolah 

dasar dapat menggunakan model pembelajaran Jigsaw, karena dapat meningkatkan 

prestasi belajar. Tentunya, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini 

harus benar-benar memperhatikan langkah-langkah pembelajarannya dengan tepat.  
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Abtsrak  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengomunikasikan siswa 

dalam pembelajaran baik komunikasi secara lisan maupun tulis dengan menerapkan 

pembelajaran tematik dan pendekatan saintifik. Subyek penelitiannya adalah siswa 

kelas IV SDN Sidorejo 2 dimana telah ditemukan permasalahan  yaitu siswa jarang 

sekali bertanya, belum bisa menyimpulkan, malu berpendapat dan tidak berani 

melakukan presentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan desain penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan mengomunikasikan 

secara lisan dari pra tindakan ke tindakan siklus I sebesar 35%, dari tindakan siklus I 

ke tindakan siklus II sebesar 40%. Sedangkan peningkatan keterampilan 

mengomunikasikan secara tulis dari pra tindakan ke tindakan siklus I naik sebesar 

40%, dari tindakan siklus I ke tindakan siklus II naik 25%. Berdasarkan kriteria 

keberhasilan tindakan telah mencapai lebih dari 70% siswa  

yang memperoleh nilai lebih atau sama dengan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal  

yaitu 70, maka pembelajaran pada siklus II berhasil. 

Kata kunci: keterampilan mengomunikasikan, pembelajaran tematik, pendekatan 

saintifik  

 

Pendidikan tidak lepas dari guru dan siswa. Interaksi antar keduanya banyak 

terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan proses 

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi 

mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk 

bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia 

(Kemdikbud, 2013:3). Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua 

potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. 

Untuk memberdayakan potensi peserta didik, diperlukan strategi pembelajaran 

yang tepat dan dapat memfasilitasi pencapaian kompetensi tersebut. Strategi dalam 

kegiatan pembelajaran seharusnya bisa mengembangkan pengetahuan siswa untuk 

mengetahui, memahami, berfikir kritis, melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan, 

dan mengaktualisasi diri. Dalam dokumen kurikulum 2013 (Depdikbud,2013:3), 

dinyatakan bahwa:  

Kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip-prinsip yaitu: (1) 

berpusat pada peserta didik, (2) mengembangkan kreativitas peserta didik, 

(3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan 

nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan 

pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan 

metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan 

bermakna.  
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Kesimpulannya adalah dalam proses pembelajaran di sekolah hendaknya 

menekankan pada aktivitas siswa. Dengan siswa belajar secara aktif, siswa dapat 

memberdayakan seluruh kompetensi yang mereka miliki untuk membangun 

pengetahuan, mengembangkan sikap, meningkatkan keterampilan dan memperoleh 

pembelajaran bermakna yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Namun pada kenyataannya, kegiatan pembelajaran banyak didominasi oleh guru 

sehingga terlihat komunikasi yang terjadi berpusat pada guru. Siswa cenderung 

mengikuti  pembelajaran sesuai dengan perintah guru. Mereka tidak bisa menemukan 

gagasan sendiri dalam memecahkan masalah dan tidak mampu mencari informasi 

melalui sumber belajar selain guru. Hal ini juga berakibat, rendahnya kemampuan 

komunikasi siswa. Siswa jarang sekali bertanya, malu berpendapat dan tidak berani 

melakukan presentasi.   

Perolehan data di atas terus diperdalam dengan memperhatikan proses 

pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas.  Observasi awal dilakukan pada 

tanggal 5 dan 6 Agustus 2014 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sidorejo 2 Kecamatan 

Sawahan Kabupaten Nganjuk yang dikhususkan pada pembelajaran tema 1 subtema 1 

pembelajaran 4 mata pelajaran IPA  KD 4.4: Menyajikan hasil percobaan atau observasi 

tentang bunyi. Indikator: Menjelaskan sumber bunyi dalam bentuk tulisan. Hasilnya 

menunjukkan, kemampuan siswa dalam mengomunikasikan hasil percobaan masih di 

bawah  kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah. Rata-rata 

kemampuan kelas hanya mencapai 41,2 % sedangkan KKM yang ditentukan adalah 70.  

Hasil observasi di atas juga diperkuat oleh  hasil nilai proses siswa yang 

dilakukan pada saat kegiatan belajar siswa pada tanggal yang sama. Hasilnya 

menunjukkan bahwa dari 20 siswa hanya ada 2 siswa yang aktif bertanya dan satu siswa 

yang mampu berpendapat dengan baik dan percaya diri, selebihnya hanya sebagai siswa 

pasif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa juga belum terlatih untuk mengungkapkan 

ide, gagasan dan pengalamannya dalam sebuah tulisan. Hal ini juga merupakan bukti 

bahwa keterampilan mengomunikasikan siswa baik secara lisan maupun tulisan masih 

rendah. Ada harapan dari guru untuk menggunakan pendekatan dan model 

pembelajaran yang lebih menarik dan mengaktifkan siswa sesuai dengan perkembangan 

dan usia siswa.  

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan beberapa permasalahan. 

Permasalahan tersebut, yaitu guru masih  menggunakan pendekatan fragmented atau 

mata pelajaran dan belum menerapkan pembelajaran tematik secara murni dalam proses 

pembelajaran. Kondisi tersebut berdampak pada: (1) aktivitas pembelajaran yang 

terpusat pada guru; (2) siswa kurang aktif dalam pembelajaran; (3) keterampilan 

mengomunikasikan  pada siswa masih rendah; dan (4) pembelajaran yang berlangsung 

kurang bermakna.  

Keterampilan komunikasi sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam 

belajar. Dengan keterampilan komunikasi, siswa akan mudah mengomunikasikan 

berbagai hal yang menyangkut materi pembelajaran, baik secara lisan maupun tulisan. 

Menurut Abruscato (dalam Nasution, 2007:1.44) mengomunikasikan adalah 

menyampaikan hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan atau menyampaikan hasil 

penyelidikan.  

Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu yang diperlukan pendidik atau guru 

yang profesional adalah kemampuan untuk meningkatkan atau mengembangkan 

kemampuan komunikasi bagi peserta didik. Dengan keterampilan mengomunikasikan 

yang dimilikinya maka peserta didik diharapkan dapat merespon berbagai pengetahuan 
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yang diterimanya baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat dan 

selanjutnya termotivasi untuk terus belajar. Dengan demikian guru akan mengetahui 

lebih jelas kemampuan yang dimiliki peserta didik berdasarkan keaktifan yang tampak 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Penerapan model pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan 

pendekatan saintifik dianggap merupakan solusi untuk  meningkatkan aktivitas dan 

keterampilan mengomunikasikan siswa. Dengan meningkatnya aktivitas dan 

keterampilan mengomunikasikan, siswa diharapkan dapat pula meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hasil belajar siswa yang diharapkan dengan pengimplementasian 

pembelajaran tematik terpadu melalui pendekatan saintifik ini  tidak hanya dalam ranah 

pengetahuan dan keterampilan semata namun mencangkup semua kompetensi inti yaitu 

dapat meningkatkan sikap spiritual dan sikap sosial siswa. 

Dalam implementasi Kurikulum 2013, pembelajaran tematik terpadu sudah 

disiapkan oleh pemerintah melalui pembagian tema-tema. Setiap tema dikembangkan 

menjadi beberapa subtema dan setiap sub tema dikembangkan menjadi enam 

pembelajaran. Guru tinggal menerapkan pembelajaran tematik tersebut dengan 

menggunakan pendekatan ilmiah. Tema yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran 

penelitian ini adalah tema 4 yaitu tema Berbagai Pekerjaan. Tema Berbagai Pekerjaan  

merupakan tema yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan mengomunikasikan 

siswa melalui aktivitas saintifik.  

Aktivitas saintifik siswa dalam pembelajaran dibantu oleh suplemen 

pembelajaran berupa lembar panduan saintifik yang terdiri dari lima langkah yaitu: (1) 

aktivitas mengamati, (2) aktivitas menanya, (3) aktivitas mengumpulkan informasi, (4) 

aktivitas mengolah informasi, (5) dan aktivitas mengomunikasikan. Pemberian panduan 

aktivitas pembelajaran saintifik ini diterapkan dalam pembelajaran tematik dengan 

tujuan untuk meningkatkan keterampilan mengomunikasikan siswa secara lisan dan 

tulis yang berdampak pula pada peningkatan hasil belajar siswa.  

METODE  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.  Desain 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Model PTK yang digunakan 

adalah model dari Kemmis & Mc Taggart. Kemmis & Mc Taggart (dalam Sunardi, 

2008:14) menyatakan bahwa model PTK berbentuk spiral dengan masing-masing siklus 

terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kelebihan 

model PTK Kemmis & Taggart ini adalah antara komponen tindakan (acting) dengan 

observasi (pengamatan) dijadikan sebagai satu kesatuan.  

Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Sidorejo 2 Kecamatan Sawahan 

Kabupaten Nganjuk tahun pelajaran 2014/2015, dengan jumlah siswa sebanyak 20 

orang, yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Sejumlah 15% (3  

siswa) mempunyai kemampuan yang rendah dan pernah tinggal kelas di beberapa kelas 

rendah. Terdapat 40% (8 siswa) berkemampuan sangat kurang dalam berkomunikasi 

terutama komunikasi lisan. Hal tersebut menjadi salah satu sebab siswa kelas IV 

mempunyai kemampuan mengomunikasikan yang rendah dalam pembelajaran. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah; (1) penerapan pembelajaran 

tematik untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa mencangkup ranah sikap, 

pengetahuan dan keterampilan, (2) keterampilan awal siswa dalam mengomunikasikan 

yaitu menyampaikan kesimpulan hasil pengamatan, (3) aktivitas saintifik siswa untuk 

meningkatkan keterampilan mengomunikasikan siswa. Sumber data utama adalah 

siswa. Guru hanya sebagai sumber data pendukung.  
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Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi tidak 

langsung dan teknik komunikasi langsung dengan  alat pengumpul data berupa lembar 

observasi, pedoman wawancara, panduan analisis dokumentasi dan tes.  

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa 

keterlaksanaan penerapan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik. Observasi 

juga digunakan untuk pengumpulan data berupa keterampilan siswa dalam 

mengomunikasikan hasil pelajaran. Wawancara yang dilakukan adalah dalam bentuk 

tanya jawab secara langsung dengan siswa tentang seputar materi yang baru saja 

dibahas dalam kelas. Segala kegiatan yang terjadi dalam proses pembelajaran 

didokumentasikan untuk dijadikan bahan study observasi lanjutan. Dokumentasi yang 

dilakukan adalah dalam bentuk foto, hasil rekaman video, dan hasil evaluasi siswa. 

Tes yang digunakan dalam  penelitian ini adalah tes unjuk kerja/ perbuatan dan 

tes tulis. Tes unjuk kerja/ perbuatan digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa 

dalam mengomunikasikan hasil pelajaran baik berupa presentasi, menyampaikan 

laporan pengamatan dan membuat kesimpulan baik secara lisan ataupun tulis. Tes tulis 

digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyimak pembelajaran yang 

ditunjukkan dalam nilai hasil belajar siswa yang mencangkup ranah sikap, pengetahuan 

dan keterampilan.  

Penelitian dilaksanakan sebanyak dua siklus yang terdiri dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan. Siklus 

pertama dimulai pada tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 

2014. Siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 8 Desember sampai dengan 10 Desember 

2014.  

Tindakan pendahuluan dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian, yang 

bertujuan agar penelitian ini memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Tindakan 

pendahuluan dalam penelitian ini diawali dengan hal-hal sebagai berikut: (1) Memohon 

izin penelitian kepada kepala sekolah  untuk melakukan penelitian, (2) Observasi ketika 

pembelajaran berlangsung untuk mengetahui secara langsung bagaimana aktivitas siswa 

selama pembelajaran, (3) Mengumpulkan daftar nama siswa dan daftar nilai siswa. 

Berdasarkan pada tindakan pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap siswa dalam 

pembelajaran serta hasil belajar siswa sebelum tindakan dilakukan, maka hal tersebut 

dapat dijadikan peneliti sebagai tolok ukur untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik. 

Pada tahap perencanaan peneliti merencanakan segala sesuatu yang akan 

dilakukan dalam penelitian. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan perencanaan 

ini meliputi: (1) Menyusun RPP dengan tema berbagai pekerjaan dengan menggunakan 

model pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik, (2) Mempersiapkan alat 

peraga/media pembelajaran, (3) Menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

dan lembar wawancara siswa dan guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran, (4) 

Menyusun daftar kelompok siswa, (5) Membuat sejumlah soal–soal untuk tes evaluasi 

hasil belajar siswa secara individu. 

Pada tahap tindakan, Penelitian dilaksanakan di kelas IV semester 1 SDN 

Sidorejo 2 Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yang berlokasi di Jalan Wirakarya, 

Dusun Banjarsari Desa Sidorejo. Adapun yang menjadi fokus  pembelajaran pada tema 

berbagai Pekerjaan yakni pada muatan IPS, IPA dan  Bahasa Indonesia.  

Kegiatan observasi  dilakukan ketika pelaksanaan tindakan. Peneliti dibantu oleh 

2 orang observer untuk melakukan observasi pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung. Pengamatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran aktivitas siswa 
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dan guru dalam pembelajaran di kelas sehingga diketahui kekurangan atau kendala apa 

yang muncul pada saat pelaksanaan tindakan. Observasi dilakukan dengan berpedoman 

pada lembar observasi yang telah disiapkan dengan memberi tanda centang (√). 

Observasi awal dilakukan dengan memberikan pertanyaan mengenai pendapat siswa 

terhadap dua buah gambar pekerjaan. Siswa sebelumnya diminta untuk mengamati 

gambar kemudian menjawab pertanyaan sesuai dengan gambar yang mereka amati 

kemudian memberikan kesimpulan. Materi yang diangkat telah disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran. Prosentase ketuntasan belajar siswa pada pra tindakan  tergambar 

pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1 Persentase Ketuntasan Belajar Siswa pada Tes Pra Tindakan 

Ketuntasan Belajar Nilai Hasil Belajar  Jumlah siswa Persentase 

Tuntas belajar ≥ 70 2 10% 

Tidak tuntas belajar ≤ 69 18 90% 

Evaluasi dilakukan dengan melihat standar kriteria ketuntasan. Kriteria 

ketuntasan belajar di SDN Sidorejo 2 adalah ketika siswa mencapai skor 70% atau 70 

dan kriteria ketuntasan klasikal 70%.  

Refleksi dilakukan dengan menganalisis hasil pengamatan yang diperoleh baik 

dari hasil observasi, wawancara, maupun hasil tes siswa. Berdasarkan hasil observasi 

tersebut guru dapat merefleksi diri tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Dengan demikian guru akan mengetahui efektifitas kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Berdasarkan hasil refleksi ini akan dapat diketahui kelemahan dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga dapat diperbaiki pada siklus berikutnya.  

Pelaksanaan siklus 2 dilaksanakan karena tindakan pada siklus I belum berhasil 

atau tidak mencapai ketuntasan belajar. Penerapan siklus 2 sama halnya dengan 

penerapan siklus I, hanya saja penerapan siklus 2 lebih baik dan lebih cermat 

dibandingkan dengan siklus I untuk mencapai tujuan yang diharapkan.   

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan analisis data, indikator dikatakan berhasil jika tahap pembelajaran 

pada lembar observasi mencapai ≥70% dengan kategori cukup baik. Berikut data hasil 

observasi pada siklus I dan siklus II. 

Tabel 2 Prosentase Peningkatan Nilai Sikap dan Pengetahuan  

Peserta Didik dari Siklus I ke Siklus II 

No Aspek yang Dinilai/Diamati 
Persentase Ketuntasan 

Keterangan 
Pra Tindakan Siklus I Siklus II 

1. Penilaian Sikap dalam Pembelajaran -  55 80 Meningkat 

2.  Penilaian Pengetahuan - 50 75 Meningkat 

 

Tabel 2 menjelaskan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada nilai sikap 

siswa. Nilai sikap diambil saat siswa melakukan kegiatan mengamati dan saat 

presentasi. Dinilai oleh dua observer yang diambil rata-ratanya pada masing-masing 

pertemuan siklus I dan siklus II. Nilai pengetahuan diambil dari nilai hasil pengerjaan 

soal evaluasi tiap pertemuan dan diambil rata-ratanya. Persentase ketuntasan sikap 

siswa pada tindakan siklus I adalah 55% dan meningkat pada tindakan siklus II menjadi 

80%. Peningkatan nilai pengetahuan pada tindakan siklus I persentase ketuntasan 

mencapai 50% dan mengalami peningkatan pada siklus II yakni mencapai 75%.  

Grafik peningkatan nilai sikap dan nilai pengetahuan siswa dapat dilihat pada 

gambar 1 di bawah ini: 
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Gambar 1 Diagram Batang Prosentase Peningkatan Nilai Sikap dan Pengetahuan  

Peserta Didik dari Siklus I ke Siklus II 

Gambar 1 memperjelas kenaikan prosentase ketuntasan nilai sikap dan nilai 

pengetahuan siswa dari siklus I ke siklus II. Nilai sikap siswa dari tindakan siklus I ke 

tindakan siklus II naik 25%. Kenaikan yang sama terjadi dengan nilai pengetahuan 

siswa dari siklus I ke siklus II. Besarnya kenaikan sama dengan kenaikan nilai sikap 

siswa yaitu sebesar 25%. 

Tabel 3 Prosentase Peningkatan Keterampilan Mengomunikasikan  

Peserta Didik dari Siklus I ke Siklus II 

No Aspek yang Dinilai/Diamati 
Persentase Ketuntasan 

Keterangan 
Pra Tindakan Siklus I Siklus II 

1. Keterampilan Mengomunikasikan Lisan 10%  45% 85% Meningkat 

2.  Keterampilan Mengomunikasikan Tulis 10% 55% 80% Meningkat 

 

Tabel 3 menjelaskan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada keterampilan 

mengomunikasikan secara lisan maupun tulis. Hasil penilaian keterampilan 

mengomunikasikan lisan diambil dari nilai siswa berupa aktivitas presentasi, tugas 

wawaancara, menanggapi dan berdiskusi. Hasil penilaian keterampilan 

mengomunikasikan secara tulis diambil dari nilai siswa dalam menulis hasil 

pengamatan, hasil wawancara dan menyimpulkan. Prosentase ketuntasan keterampilan 

mengomunikasikan siswa pada pra tindakan sebesar 10%, meningkat pada tindakan 

siklus I menjadi 45% dan kembali meningkat pada tindakan siklus II menjadi 85%. 

Prosentase ketuntasan keterampilan mengomunikasikan siswa secara tulis pada pra 

tindakan adalah 10%, meningkat pada tindakan siklus I prosentase ketuntasan mencapai 

55% dan mengalami peningkatan kembali pada siklus II yaitu mencapai 80%.  

Grafik peningkatan keterampilan mengomunikasikan siswa dapat dilihat pada 

gambar 2 di bawah ini: 

 
Gambar 1 Diagram Batang Prosentase Peningkatan Keterampilan Mengomunikasikan secara 

Lisan dan Tulis Siswa dari Pra Tindakan ke Siklus I dan ke Siklus II 
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Gambar 2 memperjelas kenaikan prosentase ketuntasan keterampilan 

mengomunikasikan siswa secara lisan dan tulis dari pra tindakan ke siklus I dan ke 

siklus II. Keterampilan mengomunikasikan siswa secara lisan dari pra tindakan ke 

tindakan siklus I mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 35%. Terjadi 

peningkatan kembali dari tindakan siklus I ke tindakan siklus II yaitu sebesar 40%. 

Peningkatan yang sama terjadi pada keterampilan mengomunikasikan siswa secara tulis. 

Dari pra tindakan ke tindakan siklus I mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 

sebesar 45%, sedangkan dari tindakan siklus I ke siklus II juga mengalami peningkatan 

yaitu sebesar 25%. 

Dari hasil diatas, penerapan pembelajaran tematik dengan menggunakan 

pendekatan saintifik terbukti mempunyai keunggulan-keunggulan, yaitu: (1) siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran, terbukti dengan semua siswa beraktivitas saintifik terarah 

karena menggunakan suplemen pembelajaran berupa panduan saintifik siswa yang 

meliputi lima tahapan, (2) siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan dan 

menyimpulkan pembelajaran secara tulisan, (3) siswa lebih antusias dalam 

menyampaikan pendapatnya, terbukti banyak yang berani angkat tangan untuk  

mengutarakan pendapat maupun memberi tanggapan secara lisan, (4) siswa menjadi 

lebih berani menyampaikan hasil diskusi melalui presentasi dan (5) pembelajaran 

menjadi lebih student centre.  

Kelemahan dari penerapan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini 

adalah kegiatan pembelajaran membutuhkan waktu yang lama karena pendekatan 

saintifik mempunyai lima tahapan yang harus dilakukan  untuk meningkatkan 

keterampilan mengomunikasikan siswa secara lisan dan tulis. Penilaian yang dilakukan 

guru setiap tahapan aktivitas siswa memerlukan ketelitian dan analisis yang akurat 

sehingga membutuhkan waktu yang lama pula dalam pengerjaannya. 

PENUTUP  

Berdasarkan paparan data dan pembahasan tentang penerapan pembelajaran 

tematik dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan keterampilan 

mengomunikasikan siswa kelas IV SDN Sidorejo 2 dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: (1) Penerapan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik disajikan 

dalam bentuk tema-tema. Setiap tema dikembangkan menjadi beberapa subtema dan 

setiap sub tema dikembangkan menjadi enam pembelajaran. Pembelajarannya 

dilaksanakan tanpa memilah-milah mata pelajaran. Pembelajaran dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan saintifik yang mengedepankan aktivitas belajar siswa. Siswa 

menadi lebih aktif dan komunikatif sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

keterampilan mengomunikasikan siswa secara lisan dan tulis. (2) Pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan panduan saintifik yang 

diberikan kepada siswa sehingga aktivitas saintifik siswa lebih terarah. Semua aktivitas 

saintifik melatih siswa berkomunikasi baik secara lisan yaitu dengan kegiatan 

presentasi, wawancara, menanggapi, dan berdiskusi maupun secara tulis yaitu dengan 

membuat laporan hasil pengamatan, menulis laporan hasil wawancara dan menulis 

kesimpulan. Aktivitas-aktivitas ini terbukti dapat meningkatkan keterampilan 

mengomunikasikan siswa kelas IV secara lisan maupun secara tulis. 

Peneliti mempunyai saran untuk menggunakan pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik untuk meningkatkan keterampilan mengomunikasikan siswa baik 

secara lisan maupun tulis. Penggunaan metode yang lebih bervariasi dan dengan 

mengembangkan produk suplemen berupa panduan saintifik yang lebih kreatif, guru 
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dapat menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Dengan demikian siswa akan lebih 

aktif, lebih komunikatif, dan lebih meningkat hasil belajarnya. 
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Abstrak 
Usia belajar siswa di sekolah dasar dimulai pada usia 7 tahun, pada usia ini siswa 

masih berpikir secara konkrit. perlu adanya pemaksimalan fungsi media untuk 

meningkatkanmotivasi dan pemahaman peserta didik. Media yang tepat perlu 

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas biaya dan waktu, kompetensi guru, 

lingkungan belajar, dan karakteristik siswa serta materi. Banyaknya sekolah dengan 

sarana komputer, perlu adanya pemaksimalan sarana tersebut, pemanfaatan media 

interaktif  sederhana berbasis power point, dapat menjadi alternatif guru untuk 

mengembangkan media. Media interaktif memungkinkan adanya interaksi antara 

media dengan peserta didik, melalui petunjuk pada komponen media interaktif. 

Kata kunci: media interaktif, sekolah dasar (SD), power point, peserta didik. 

Sekolah Dasar (SD) merupakan sarana bagi peserta didik untuk memperoleh 

pendidikan dan pemahaman pengetahuan yang menjadi pondasi untuk pendidikan pada 

jenjang selanjutnya. Pada pendidikan di SD, peserta didik akan belajar untuk 

berinteraksi dan berkerjasama dengan siswa yang lain. Diharapkan setiap peserta didik 

mampu untuk bersosialisasi dengan baik dalam usaha untuk memperoleh pemahaman 

pengetahuandan pengalaman belajar yang maksimal. 

Pemahaman peserta didik terbentuk melalui proses pengalaman belajar yang 

dialaminya. Pengalaman belajar tersebut dipengaruhi oleh lingkungan belajar siswa. 

Belajar adalah proses dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dengan 

proses belajar dari seseorang atau lingkungan belajar. Hal ini sesuai dengan pengertian 

belajar menurut Robbins (dalam Trianto, 2012:15) belajar adalah proses mengaitkan 

pemahaman yang dipahami dengan pemahaman yang baru. Belajar adalah sebuah 

proses perubahan individu melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan dari 

bentuk fisiknya (Trianto, 2012:16). Manusia mengalami proses belajar dimulai dari 

sejak lahir sehingga proses pembelajaran yang dilakukan harus mengacu pada 

perkembangan dan kesiapan belajar peserta didik. 

Proses pembelajaran di SD perlu untuk memperhatikan perkembangan proses 

berpikir peserta didik. Pada umumnya peserta didik usia SD dimulai pada usia 7 tahun. 

Pada usia ini tahap perkembangan berpikir anak masih pada taraf operasional konkrit, 

sehingga perlu adanya bentuk-bentuk benda yang dapa ditampilkan kepada siswa 

sebagai media yang mampu menunjang pemahaman berpikir peserta didik. Hal ini 

didukung dengan teori belajar yang dikembangkan oleh Piaget (dalam Trianto, 2012:29) 

bahwa anak usia 7-11 tahun mengalami fase berpikir yang nyata, dengan 

memperhatikan bentuk, simbol, untuk memberikan pemahaman terhadap sesuatu.  

Penggunaan media pembelajaran adalah hal yang perlu dipersiapkan dan 

merupakan sebuah kebutuhan belajar untuk menunjang dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran di SD. Penggunaan media pada pembelajaran di SD dapat menunjang 

proses berpikir peserta didik yang masih dalam taraf berpikir konkrit. Penggunaan 

media akan dapat mengurangi verbalisme terhadap pemahaman peserta didik dan 

mempermudah proses pemahaman berifikir (Yusuf dalam Prastowo, 2015:21).  
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Peranan media pembelajaran salah satunya adalah dapat membantu dan 

mempermudah tugas guru dalam memberikan pemahaman materi terhadap peserta 

didik. Menurut Kemp & Dayton (dalam Kustandi & Sutjipto, 2016:21) fungsi media 

adalah; 1) Pembelajaran tidak kaku, 2) lebih menarik, 3) adanya interaksi yang menarik, 

4) pembelajaran menjadi lebih efektif, kualitas hasil belajar meningkat, 5) dimanapun 

peserta didik dapat belajar, 6)peran guru dapat diubah ke arah positif, 7) motivasi 

belajar meningkat. Proses pembelajaran tanpa ditunjang media pembelajaran tentunya 

dapat menjadikan pembelajaran menjadi kurang efektif sehingga pencapaian tujuan 

pembelajaran kurang maksimal. 

Proses pembelajaran dengan melalui proses mengalami dan terlibat langsung 

dalam pengalaman belajar dapat menjadimotivasi belajar peserta didik,oleh karena itu  

memberikan bentuk pembelajaran berbasis siswa aktif perlu menjadi pertimbangan 

guru. Salah satu pembelajaran yang dapat diterapkan di lingkup SD adalah model  

pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang 

mengajak peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses pembelajarannya dengan 

materi yang disampaikan, untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman belajar yang 

lebih bermakna. Hal ini sesuai dengan teori pengalaman belajar Dale (dalam Munadi, 

2012:19) bahwa pengalaman belajar yang melibatkan langsung peserta didik untuk aktif 

pada proses pembelajaran akan memperoleh pemahaman dan pengetahuan terhadap 

materi maksimal.  

Proses pencapaian tujuan pembelajaran agar lebih maksimal, apabila peserta didik 

dapat mengalami proses pembelajaran tersebut dengan terlibat aktif. Tetapi tidak semua 

materi dalam proses pembelajaran dapat melibatkan peserta didik untuk terlibat 

langsung pada proses pembelajaran, karena keterbatasan bahan materi yang di ajarkan, 

dan karakteristik lingkungan belajar peserta didik. Sehingga perlu adanya bentuk media 

yang dapat membantu peserta didik memperoleh pengalaman belajar semaksimal 

mungkin.  

Penggunaan media pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam 

proses pembelajaran perlu menjadi pertimbangan guru, pada proses pemilihan media 

pembelajaran perlu untuk mepertimbangkan aspek-aspek dalam proses pemilihan media 

pembelajaran yang tepat. Pemilihan media yang tidak tepat dapat menjadikan masalah 

dalam proses pembelajaran, aspek pemilihan media antara lain; 1) tujuan pembelajaran, 

2) efektivitas biaya, 3) sarana dan prasarana sekolah, 4) ketersersediaan media, 5) 

kemudahan penggunaan media (Kustandi & Sutjipto, 2016:81-84).  

Pemilihan media pembelajaran berbasis teknologi dapat menjadi alternatif untuk 

memberikan pengalaman belajar peserta didik menjadi lebih bermakna, karena 

diharapkandengan menggunakan media berbasis teknologi mampu memotivasi siswa 

untuk  terlibat aktif dalam proses memperoleh pengetahuan. Salah satu media yang 

dapat digunakan adalah media interaktif. Menurut Munadi, (2012:152) penggunaan 

media interaktif dapat lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran untuk 

mencapai hasil belajar yang maksimal.  

Penggunaan teknologi informasi pada proses pembelajaran, maka peserta didik 

akan termotivasi untuk membaca, mengerjakan soal latihan dan mengevaluasi diri 

dengan pemberian skor yang telah dirancang sedemikian rupa, sehingga proses 

pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Dengan hal ini 

peran guru yang mendominasi pembelajaran dapat dikurangi. Menurut Anderson dalam 

Prastowo (2015:331) ―kemajuan kemampuan komputer untuk secara cepat berinteraksi 

dengan individu, menyimpan dan memproses sejumlah besar informasi, serta bergabung 
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dengan media lain untuk menampilkan serangkaian besar stimulasi audiovisual, 

menjadikan komputer sebagai media dominan dalam bidang pembelajaran‖. 

Media interaktif dapat memuat beberapa bentuk tulisan, suara, video yang dapat 

menunjang pemahaman siswa, serta melalui media interaktif akan terjadi komunikasi 

antar media dan pembelajar (Prastowo, 2015:329). Media interaktif dapat dibuat dengan 

memanfaatkan software yang sudah banyak beredar di pasaran, yaitu Adobe Flash, MS 

Power Point. 

MS power point adalah salah satu bentuk software yang dapat digunakan sebagai 

media interaktif dengan fitur hyperlink. Software ini sangat mudah dalam pengoperasian 

dan mudah dipelajari oleh guru yang masih tahap belajar untuk membuat media 

interaktif sederhana. Adapun beberapa versi yang telah dikeluarkan oleh microsoft 

adalah MS power point 97-2013 dan MS power point 2013 sebagai versi terlengkap dan 

terbaru. 

PEMBAHASAN 

Media Pembelajaran 

Pengertian Media Pembelajaran 

Pengertian media menurut etimologi bahasa berasal dari bahasa latin yaitu 

medium yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media dalam 

perkembangan pengertiannya, mengarah kepada definisi dalam arti khusus yaitu media 

dalam pembelajaran. Banyak para pakar pendidikan mendefinisikan tentang pengertian 

dari media pembelajaran antara lain, ―sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi 

pembelajaran‖ (Briggs dalam Gunawan, 2014:74) kemudian media pembelajaran 

menurut Brove (dalam Sundayana, 2010:6) adalah ―sebuah alat yang berfungsi 

menyampaikan pesan‖. Namun media bukan hanya terbatas alat atau bahan saja tetapi 

suatu hal yang dapat menjadi media pembelajaran, sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Gerlach dan Ely (dalam Sanjaya, 2014:163)‖a medium, conceived, is any person, 

material or event that establishs condition which enable the learner to acquire 

knowlegde, skill, and attitude.” Bahwa menurut Gerlach dan Ely secara umum media 

meliputi berbagai bentuk, yaitu orang, bahan peralatan, kegiatan, yang menciptakan 

kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap. 

Dari beberapa pengertian media diatas dapat diartikan media dalam pembelajaran 

adalah segala bentuk sarana/alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi untuk 

mempermudah pemahaman peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersedia banyak di 

lingkungan sekitar. Jenis-jenis media yang dapat dimanfaatkan oleh siswa memiliki 

bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki beberapa bentuk 

kelemahan dan kelebihan apabila media tersebut digunakan sebagai media 

pembelajaran. Guru sebagai fasilitator belajar harus mampu untuk memilih dan 

mempersiapkan media pembelajaran yang tepat bagi peserta didiknya. 

Jenis-jenis media pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru menurut Gunawan 

(2014:78) dikelompokkan menjadi tiga bentuk, antara lain; 1) media grafis yaitu media 

yang menuangkan pesan dengan bentuk simbol-simbol komunikasi verbal, seperti 

gambar foto, bagan, grafik, kartun, poster, peta. 2) media audio yaitu bentuk bentuk 

media yang berkaitan dengan memaksimalkan indera pendengaran saja, seperti radio, 

alat perekam suara. 3) media projeksi yaitu bentuk media yang memanfaatkan teknologi 

audio visual seperti, film, televisi, video pembelajaran dan media interaktif. 
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Dalam memilih media yang tepat guru harus melalukan analisis kebutuhan dan 

tujuan pembelajaran, sarana dan prasarana di sekolah, lingkungan belajar, serta 

kemampuan awal siswa terhadap penggunaan media. Sekolah yang memiliki fasilitas 

teknologi informasi, dapat memaksimalkan penggunaan fasilitas tersebut dengan 

merancang sebuah media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang sudah 

tersedia. Salah satunya adalah pemanfaatan media interaktifyang mampu 

mengkondisikan siswa belajar dengan beinteraksi langsung dengan media pembelajaran 

tersebut. Media  interaktif merupakan bentuk mediayang mampu mewujudkan tampilan 

media yang menarik, menampilkan bentuk gambar, video dan teks. Sehingga adanya 

interaksi belajar antara media dengan peserta didik. Pembelajaran yang memaksimalkan 

interaksi belajar dengan lingkungan maka pembelajaran menjadi lebih efektif, aktif, dan 

bermakna. 

Prinsip-prinsip Pemanfaatan Media Pembelaran 

Proses pembelajaran yang optimal perlu adanya dukungan media pembelajaran, 

tetapi guru harus dapat memahami beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam 

memilih media pembelajaran yang tepat. Prinsip utama media adalah sebagai upaya 

untuk mempermudah peserta didik belajar untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran 

(Sanjaya, 2014:173). Adapun prinsip prinsip pemilihan media antara lain; 1) media 

yang di buat sesuai dengan tujuan pembelajaran, 2) media yang digunakan harus sesuai 

dengan materi pembelajaran, 3) media yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, minat 

dan kondisi siswa, 4) media yang digunakan harus efektif dan efisien, 5) media yang 

digunakan adalah media yang sesuai dengan kemampuan kompetensi guru. 

Dalam pemenuhan beberapa prinsip tersebut guru harus dapat menganalisis 

materi, kebutuhan peserta didik, serta lingkungan belajar siswa. Sehingga dari materi 

yang sama, tentunya adanya perbedaan guru dalam memilih media yang digunakan. 

Banyak ditemukan di lapangan guru menggunakan media yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Sehingga peran media dalam proses pembelajaran tidak dapat tercapai 

dengan maksimal, Dan bahkan jangan sampai penggunaan media pembelajaran justru 

mempersulit peserta didik dalam proses belajar karena guru tidak memperhatikan 

prinsip-prinsip pemanfaatan media pembejaran. 

Landasan Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran 

Landasan Teoritis 

Pemanfaatan media pembelajaran akan menunjang pencapaian tujuan pembejaran 

yang lebih maksimal. Menurut Brunner (dalam Kustandi & Sutjipto, 2013:10) ada tiga  

tingkatan modus belajar yaitu; 1) pengalaman belajar langsung, 2) pengalaman belajar 

pictorial/ gambar, 3) pengalaman belajar abstrak. Pada tingkatan pengalaman belajar, 

peserta didik mengalami langsung dengan mengerjakan, contoh tentang arti kata 

membatik, siswa dengan mengalami melakukan langsung proses membatik. Pada 

tingkatan gambar, siswa disajikan bentuk gambar sesuai dengan materi 

yangdisampaikan sehingga diharapkan akan terbentuk pemikiran dan pemahaman yang 

jelas terhadap materi yang disampaikan, modus pembelajaran ini sesuai bila diterapkan 

pada anak usia SD yang masih berfikir secara konkrit. Pada modus pembelajaran 

abstrak, pemahaman materi lebih pada tingkatan perkembangan kognitif anak, 

pembelajaran abstrak memiliki pencapaian pembelajaran yang sangat kecil. 

Sejalan dengan pendapat Brunner, Dale (dalam Kustandi & Sutjipto, 2013:11) 

bahwa pembelajaran yang memiliki pencapaian tujuan belajar yang maksimal adalah 

melalui proses mengalami dan bertindak aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian 
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pada tingkatan dibawahnya adalah dengan menampilkan bentuk gambar, video, audio 

masih memberikan pencapaian belajar yang lebih tinggi dari pada pembelajaran yang 

hanya menggunakan pembelajaran abstrak. 

Berdasarkan pemikiran di atas, jelas bahwa proses belajar berbasis kontekstual 

memiliki tingkat pengalaman dan hasil belajar yang paling maksimal, tetapi karena 

keterbatasan bahan dan sumber belajar perlu adanya media pembelajaran yang mampu 

memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan menekankan tingkat efisiensi dan 

efektifitas pembelajaran. 

Landasan Empiris 

Peranan media pembelajaran yang cukup besar dalam memyampaikan informasi 

kepada peserta didik, media adalah salah satu komponen penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Pada pemikiran para ahli mengungkapkan bahwa media pada dekade 

dulu tidak memiliki peranan yang penting terhadap pembelajaran, hanya 

menguntungkan pada aspek ekonomi saja. Menurut Schram (dalam Asyhar, 2012:19) 

menyebutkan bahwa keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh strategi dan 

kontennya, tetapi bukan medianya. Pemikiran bahwa media hanya memiliki sedikit 

peranan terhadap pencapaian tujuan belajar, sehingga pada jaman ini pemanfaatan 

media menjadi hal yang tidak diperlukan pada proses pembelajaran. 

Polemik yang berkembang bahwa media tidak memegang peranan dalam proses 

pembelajaran akhirnya terbantahkan denganhasil-hasil penelitian terbaru, 

yangmengungkapkan fakta yang lain terhadap peranan media dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa adanya peranan penting media dalam 

pembelajaran, sebagaimana yang diungkapkan oleh hasil penelitian Collin et al (dalam 

Ashyar, 2012:19) menunjukkan bahwa ternyata pemanfaatan media audio dan video 

dalam proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil dan proses belajar peserta didik. 

Penggunaan pembelajaran memiliki peran yang besar terhadap pencapaian hasil belajar. 

Penggunaan media saat ini merupakan sebuah kebutuhan belajar. Ketika 

penggunaan media yang dapat dimaksimalkan diharapkan akan mendukung minat dan 

peningkatan aktivitas belajar peserta didik. Pengaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran akan memberikan pengalaman belajar yang lebih pada peserta didik 

sehingga pembelajaran menjadi bermakna. 

Landasan Psikologis 

Pemahaman peserta didik diterima melalui panca indera, dari beberapa panca 

indera tersebut,akan dikirim panca inderamenuju otak untuk membentuk pemahaman 

terhadap informasi yang disampaikan. Proses penerimaan pemahaman belajar tersebut 

dapat dilakukan dengan mengaktifkan beberapa atau seluruh panca indera melalui 

pemanfaatan media pembelajaran. Memberikan rangsangan kepada peserta didik  

dengan memberikan perlakuan secara terus menerus merupakan bentuk teori belajar 

behaviorisme.  

Teori belajar behaviorisme adalah proses dengan memberikan perlakuan dan 

rangsangan kepada peserta didik, sehingga diharapkan pemahaman tersebut akan 

terbentuk. Menurut teori belajar behavioristik koneksionisme yang dikembangkan 

Thorndike (dalam Sanjaya, 2014:115) bahwa proses terjadinya pembelajaran adalah 

proses rangsangan yang ditangkap panca indera, sehingga ketika ada stimulus maka 

akan akan ada sebuah respon.  
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Selain rangsangan dalam proses pembelajaran juga diperlukan informasi, dengan 

memberikan informasi yang tepat maka siswa dapat mencapai tujuan belajar. Hal ini 

sesuai dengan teori belajar kognitif, bahwa proses belajar adalah upaya guru untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa sehingga diharapkan melalui pemahaman 

tersebut siswa mampu membangun pemahamannya (Asyhar, 2012:20). 

Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan oleh guru dengan memberikan rangsangan 

dan informasi yang ditata dan dibuat secara terstruktur sehingga dengan kondisi 

karakteristik belajar siswa yang berbeda-beda mampu untuk menghasilkan pencapaian 

tujuan belajar yang merata. Sebagaimana diungkapkan bahwa proses pembelajaran yang 

ideal adalah ditandai dengan meningkatnya pencapaian hasil belajar. Pembelajaran di 

SD dilaksanakan sesuai dengan perkembangan belajar dan kondisi fisik peserta didik. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Jean Piaget tentang proses berpikir siswa usia 7-11 

tahun. Berdasarkan pendapat tersebut, pemanfaatan media pembelajaran sangat 

diperlukan untuk membantu proses pemahaman peserta didik karena siswa SD berpikir 

secara konkrit. 

Pemikiran ini perlu dipahami oleh guru, diharapkan guru mampu untuk 

mengkondisikan kelas dengan memaksimalkan pemanfaatan media yang dapat 

menunjang pencapaian tujuan belajar.Sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik 

bahwa usia SD perlu menyajikan bentuk bentuk yang riil atau nyata dengan 

memanfaatkan media belajar. Beberapa kesulitan menghadirkan media belajar dapat 

dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan media pembelajaran, sehingga siswa 

tidak mengalami verbalisme terhadap materi yang disampaikan. 

Landasan Teknologis 

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi memberi dampak perkembangan 

pemikiran peserta didik. Guru lebih dimudahkan untuk menyiapkan materi dan bahan 

belajar dengan memanfaatkan teknologi. Dengan memaksimalkan pemanfaatan media 

elektronikantara lain komputer dan smartphone yang canggih, diharapkan mampu untuk 

menyediakan dan menampilkan informasi dengan cepat.  

Pemanfaatan media yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini adalah 

pemaksimalan media interaktif.  Media ini sudah banyak dikembangkan dan dapat 

digunakan secara gratis.Media ini banyak tersedia di internet, Sehingga guru cukup 

memilih dan memilah media yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan belajar. Dengan 

adanya dunia internet yang didukung oleh penggunaan media elektronik, guru dapat 

menggunakan media yang diinginkan dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya. 

Menurut Midun (dalam Asyhar, 2012:24) enam manfaat potensial media berbasis 

teknologi antara lain; 1) meningkatnya prodiktifitas pendidikan, 2) memberikan 

keuntungan pembelajaran yang individual dan penguranga peran guru dalam 

pembelajaran, 3) memberikan pengalaman belajar yang lebih ilmiah, 4) pembelajaran 

menjadi lebih bermakna, 5) pembelajaran bersifat langsung, dengan melibatkan siswa 

dalam setiap proses pembelajaran, 6) akses pendidikan menjadi lebih mudah, kapanpun 

dan dimanapun siswa dapat belajar. 

Media pembelajaran berbasis teknologi diharapkan mampu menyediakan 

kebutuhan belajar siswa dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, materi, waktu 

sehingga akses pembelajaran menjadi lebih cepat. Tetapi untuk memanfaatkan media 

pembelajaran ini guru perlu untuk membekali diri dengan kompetensi sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan belajar siswa. 
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Karakteristik Pembelajaran di SD 

Kebutuhan Belajar Siswa SD 

Proses belajar peserta didik dalam usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran 

sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan pemahaman guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, dalam melaksanakan proses pembelajaran hendaknya guru dapat 

memahami kebutuhan belajar peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan 

belajar yang berbeda-beda, sehingga peran guru sebagai faslitator belajar perlu untuk 

dimaksimalkan. 

Proses pembelajaran di SD  dilakukan dalam wujud satu-kesatuan yang 

terintregasi, dimana materi dalam bidang studi tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini 

sesuai dengan teori belajar yang dikembangkan oleh Piaget (dalam Kawuryan, 

2011:3)menyatakan bahwa setiap anak memiliki cara tersendiri dalam 

menginterpretasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya (teori perkembangan 

kognitif). Bahwa, setiap peserta didik memiliki struktur kognitif yang disebut schemata, 

yaitu konsep pemikiran yang ada dalam pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap 

objek yang ada dalam lingkungannya. Dalam konsep ini pengetahuan siswa terbentuk 

dalam satu kesatuan yang menyatu dan tidak terpisah-pisah. Ketika siswa mempelajari 

tentang kegiatan ekonomi, didalamnya akan terdapat beberapa konsep terkait dengan 

kegiatan ekonomi, antara lain konsep berhitung, berkomunikasi, menghafal. 

Peserta didik pada usia SD memiliki rentang usia 7-12 tahun, dimana 

perkembangan berpikir anak pada usia tersebut masih dalam bentuk berpikir konkrit dan 

nyata. Sehingga pada usia tersebut diperlukan pola pembelajaran yang sesuai dengan 

karakterisitik perkembangan berpikir peserta didik. Pembelajaran yang sesuai dengan 

pola belajar yang dapat dikembangkan oleh guru adalah dengan melibatkan siswa untuk 

belajar secara langsung tentang materi yang disampaikan. Tetapi dalam kenyataan Hal 

ini dapat dilakukan dengan mengaitkan materi dengan lingkungan belajar siswa. 

Hal ini dapat didukung dengan pemanfaatan media konkrit yang mudah 

didapatkan oleh guru, yang banyak tersedia di lingkungan sekitar. Tetapi banyak 

kendala dan ketersediaan media konkrit perlu menjadi pertimbangan guru. Sehingga 

peran media pembelajaran dapat menjadi fungsi alternatif guru menyiapkan media yang 

mendekati bentuk konkritnya. 

Karakterisitik Materi di SD 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diberlakukan sejak tahun 

2006, adalah kurikulum pembaruan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 

dimana dalam KTSP diharapkan adanya perubahan paradigma dalam pendidikan dan 

pembelajaran. Salah satu perubahan paradigma tersebut adalah orientasi pembelajaran 

yang sebelumnya terpusat pada guru, beralih berpusat pada siswa, metodologi 

pembelajaran yang ekspositori diubah partisipatori, serta pendakekatan dari tekstual 

berubah menjadi kontekstual(Trianto, 2012:8). Pada pembelajaran KTSP menghendaki 

adanya pembelajaran yang tidak terbatas pada konsep, teori fakta, tetapi juga aplikasi 

dalam kehidupan sehari hari. Diharapkan hasil belajar siswa dapat mencakup 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan siswa. 

Pembelajaran kontekstual perlu adanya dukungan bahan dan sumber belajar yang 

sesuai. Keterbatasan bahan dan sumber pembelajaran menjadi masalah baru yang 

muncul pada proses pembelajaran di SD. Keterbatasan tersebut perlu adanya 

penyelesaian yang efektif dan efisien sesuai dengan tingkat materi dan perkembangan 

peserta didik. 
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Penerapan kurikulum pada tingkat SD, menekankan pada pendekatan 

pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik integrated merupakan bentuk pembelajaran 

yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dengan melakukan pendekatan 

intradispliner, multidisipliner, interdisipliner dan transdisipliner. Sesuai dengan 

perkembangan dan kesiapan belajar siswa di SD, bahwa pengintegrasian tersebut 

bertujuan unutk memberikan pengalaman belajar yang utuh kepada peserta didik. Hal 

ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif oleh Piaget (dalam Trianto, 2012:29) 

bahwa perkembangan berpikir peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan. Teori ini juga 

mewakili teori belajar kontruktivisme dimana peserta didik harus aktif untuk 

membentuk dan membangun pemahaman belajar melalui proses pengalaman dan 

interaksi belajar siswa. Pembelajaran yang ideal adalah kegiatan belajar yang 

memberikan pengalaman belajar yang utuh dan terintegrasi. Anak usia SD belum 

mampu untuk memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu, hal ini 

menggambarkan konsep berpikir anak secara dedukatif, dimana pola berikir deduktif 

adalah proses memahami realitas dari hal-hal yang umum kemudian bagian demi bagian 

(Prastowo, 2013:177) 

Materi yang disusun secara menyeluruh dan terintegratif perlu adanya bentuk 

proses pembelajaran yang didukung dengan melibatkan siswa aktif. Pembelajaran yang 

mengarahkan siswa untuk menerima materi dengan mengalami dan membentuk 

pemahaman pengetahuan perlu adanya pemilihan media pembelajaran yang sesuai 

dengan materi dan efisiensi dan efektifitas manfaat media tersebut. 

Profesionalisme Guru di SD 

Seiring dengan perkembangan pemikiran dalam dunia pendidikan, 

profesionalisme guru saat ini adalah menjadi sebuah tuntutan yang memang perlu 

dipenuhi oleh guru, agar sebutan guru sebagai profesi dapat disematkan. Guru yang 

diharapkan mampu berkembang dan mengembangkan diri sebagai guru yang mampu 

menjawab kebutuhan belajar peserta didik. Pendidikan di Indonesia membutuhkan guru 

yang handal untuk mengubah masa depan bangsa kepada kemajuan di segala aspek 

kehidupan. 

Guru adalah sosok yang diharapkan mampu menjadi inspirasi belajar, dan 

fasilitator belajar  peserta didik. Guru yang berkualitas adalah guru yang mampu 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni memiliki kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (UU No. 14 

Tahun 2005 tentang guru dan dosen), sedangkan menurut Kusumah (dalam 

Asmani,2014:21) guru yang ideal adalah guru yang dapat dijadikan sebagai penuntun 

dan panutan serta mampu menjadi contoh perilaku yang baik. Sebagai guru yang 

memiliki kompetensi disegala aspek, guru diharapkan memiliki karakter yang ideal. 

Sedangkan guru ideal menurut Asmani (2014:21) adalah; 1) guru yang memahami 

benar profesinya sebagai guru, 2) guru yang rajin untuk membaca dan menulis 

pengetahuan, 3) guru yang menghargai waktu, 4) guru yang berpikir kreativitas dan 

inovatif, 5) guru yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, moral, sosial, 

motorik. 

Guru sebagai sosok yang memiliki peran besar dalam pendidikan memiliki 

tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa. Sebagai guru yang ideal perlu 

meningkatkan diri dengan terus mengembangkan kemampuan dan potensi agar 

kebutuhan belajar peserta didik dapat dipenuhi dan dimaksimalkan oleh guru. 
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Pemanfaatan media interaktif  di SD dipengaruhi oleh kemampuan guru tersebut 

dalam bidang teknologi. Ketika guru dihadapkan dengan teknologi baru, guru perlu 

menyiapkan diri untuk melakukan perubahan dengan mengembangkan diri melalui 

pelatihan dan diklat terkait dengan pengembangan kompetensi tersebut. Sebagaimana 

salah satu prinsip pemilihan media pembelajaran yang telah di bahas, bahwa pemilihan 

media harus sesuai dengan pemahaman dan kemampuan guru sebagai fasilitator belajar. 

Media interaktif dalam pemanfaatannya guru harus mampu untuk menggunakan dan 

memaksimalkannya. Guru yang profesional dituntut mampu untuk bergerak dinamis 

seiring perkembangan teknologi dan perkembangan pendidikan. 

Pengembangan Media Pembelajaran Oleh Guru 

Ketersedian media yang ada di lingkungan belajar peserta didik tersedia begitu 

banyak. Pemilihan media pembelajaran memerlukan pertimbangan oleh guru sebagai 

fasilitator belajar. Tetapi tidak semua media sesuai dengan kebutuhan belajar peserta 

didik. Oleh karena itu guru dapat mengembangkan media pembelajaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan belajar dilingkungan. 

Pengembangan media pembelajaran oleh guru dapat dilakukan dengan berbagai 

langkah pengembangan, salah satunya dikemukakan oleh Thiagarajan, Semmel, dan 

Semmel (dalam Trianto, 2012:189) yaitu Model 4-D yang meliputi; 1) define, 2) design, 

3) develop, 4) desseminate.Pada tahap defineini dirumuskan tujuan dan syarat 

pembelajaran dengan melakukan analisis permasalahan belajar, analisis tugas terkait isi 

dan media pembelajaran. Kemudian tahap design ini, menyiapkan bentuk kasar media 

yang akan digunakan sebagai media pembelajaran, dalam tahap ini perlu 

mempertimbangkan fungsi sumber belajar, fungsi semantik, fungsi manipulatif, fungsi 

psikologis,fungsi sosio kultural. (adaptasi Munadi, 2012:36). Kemudian pada tahapan 

pengembangan media pembelajaran dilakukan beberapa perubahan revisi sesuai dengan 

masukan dari para ahli meliputi validasi, beberapa bagian media tersbut, sehingga 

diharapkan produk pengembangan media yang dihasilkan mampu berfungsi secara 

maksimal.  

Kemudian pada tahapan (disseminate)ini media pembelajaran dapat digunakan 

secara maksimal dan telah dikembangkan pada skala yang luas, misalnya di kelas lain, 

sekolah lain, dengan tujuan dalam rangka menemukan bentuk-bentuk ketersesuaian dan 

media pembelajaran ini dapat dilakukan beberapa revisi setiap saat apabila ditemukan 

perlunya perbaikan produk. 

Pengembangan media ini dapat dilakukan dengan mengacu pada media yang 

sudah ada, kemudian guru hanya memodifikasi media dengan menyesuaikan terhadap 

kebutuhan dan karakteristik lingkungan belajar. Tetapi guru diharapkan untuk mampu 

mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif sebagai bentuk pengayaan 

media pembelajaran agar pencapaian tujuan belajar yang maksimal 

Pemilihan Media Interaktif Berbasis Power Point Pada Pembelajaran di SD 

Power Point 

Pengertian dan Fungsi Power Point 

Power point adalah seperangkat bentuk software dari microsoft office yang 

berfungsi sebagai alat untuk mempresentasikan suatu informasi. Menurut Suratman 

(2009:2) ―PowerPointadalahSoftware yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan 

Microsoft, yang berfungsi sebagai alat untuk membantu dalam kegiatan 

presentasi‖.Power point dapat menampilkan berbagai bentuk teks dengan berbagai 

pilihan bentuk dan warna, gambar, audio, video. Power point dapat difungsikan sebagai 

bentuk media interaktif sederhana dan mudah dengan memanfaatkan fitur hyperlink 
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yang ada pada power point. Power point juga lebih mudah dipelajari dibandingkan 

dengan software yang lain, hal ini dapat menjadi pilihan bagi guru yang masih belajar 

untuk mengembangkan media interaktif. Karena pada media interaktif  peserta didik 

akan adanya interaksi positif dalam pembelajaran. 

Media Interaktif 

Pengertian Media Interaktif 

Media Interaktif adalah gabungan kata dari media dan interaktif, media yang 

berarti perantara, sedangkan Interaktif menurut kamus bahasa indonesia adalah 

mengandung arti saling melakukan aksi atau saling aktif. Interaktif dapat didefinisikan 

sebagai bentuk interaksi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. 

Pengertian media interaktif adalah media belajar yang mencakup beberapa media 

pembelajaran (audio, video, teks, atau gambar) yang bersifat interaktif untuk 

mengendalikan perintah oleh pembelajar (Prastowo, 2015:329). 

Media interaktif dapat menjadi sarana untuk menyampaikan beberapa informasi 

materi kepada peserta didik, materi tersebut diterima sesuai dengan tingkat respon 

terhadap media interaktif. ―Interactive multimedia learning software can easily 

integrate language skills (listening, speaking, reading, and writing), authentic learning 

experiments, learners‟ control over their learning, and a focus on the content‖ 

(Warschauer dalam Pramono, 2012). Bahwa penggunaan media interaktif dalam proses 

pembelajaran terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran pada 

pelajaran bahasa. Kemudian dalam penggunaannya media interaktif perlu didukung 

dengan ketersediaan dan kelengkapan seperangkat software komputer. Oleh karena itu 

pemaksimalan penggunaan media interaktif sangat tergantung pada kemampuan dan 

kompetensi penguasaan guru dan ketersediaan perangkat komputer di sekolah. 

Unsur Penyusun Media Interaktif dalam Pembelajaran 
Pengembangan dan penggunaan media interaktif  salah satu inovasi guru untuk 

dapat menjadi bentuk mempertimbangkan dan memenuhi unsur dalam menyusun media 

interaktif. Hal ini perlu diketahui oleh guru, agar pemanfaatan media interaktif menjadi 

lebih maksimal.Media interaktif harus dapat memenuhi beberapa unsur yang tercakup di 

dalamnya agar fungsi dan peran media dapat lebih maksimal. Sebagaimana menurut 

Prastowo (2015:333) Adanya enam komponen yang harus tercakup dalam penyusunan 

media interaktif adalah judul, petunjuk belajar yang jelas, kompetensi pembelajaran 

yang akan dicapai, informasi pendukung, soal latihan dan penilaian.  

Pemenuhan unsur pada penyusunan media interaktif dapat membantu siswa untuk 

dapat belajar secara mandiri, mampu mengevaluasi diri apakah siswa menguasai materi 

atau belum. Dalam perannya media interaktif  dapat digunakan sebagai sarana belajar 

dimanapun dan kapanpun seiring dengan perkembangan teknologi smartphone yang 

kecanggihannya sudah hampir sama dengan komputer. 

Kelebihan dan Kekurangan Media Interaktif pada Pembelajaran 

Setiap bentuk media tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang 

perlu menjadi pertimbangan yang tepat oleh guru dalam menentukan media belajar yang 

tepat. Guru sebagai fasilitator belajar perlu mempertimbangkan hal-hal berikut sebelum 

memilih media interaktif sebagai media pembelajaran 

Pemilihan media yang tepat, akan mempengaruhi hasil belajar yang dicapai oleh 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan 

kekurangan pada penggunaan media interaktif dalam proses pembelajran yang akan 

dilaksanakan oleh guru dapat di lihat pada tabel 1 di bawah ini. 
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Tabel 1. Kelebihan dan kekurangan media interaktif 

Kelebihan   Kekurangan 

Dapat menayangkan informasi dalam bentuk teks, 

gambar, audio, audiovisual 

Memerlukan komputer dan pengetahuan program 

Interaktif dengan peserta didik Memerlukan hardware khusus untuk proses 

pengembangan dan penggunaannya 

Dapat mengelola dan merespon respon peserta 

didik 

Resolusi untuk image grafik sangat terbatas pada 

sistem microprocessor 

Dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik 

Dapat mengontrol hardware media lain 

Hanya efektif dengan penggunaan seseorang atau 

beberapa orang dalam jangka waktu tertentu. 

Tidak kompatibel antar jenis yang ada 

Sumber: Adaptasi dari Prastowo (2015:332) 

Penggunaan media interaktif harus disesuaikan dengan faktor sarana dan 

prasarana pendukung yang ada di sekolah. Ketersediaan perangkat kemputer, 

penguasaan software oleh guru, serta penguasaan siswa terhadap penggunaan dan 

pengoperasian komputer.  

Pemanfaatan Media interaktif  pada Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Pemilihan media yang sesuai dengan karakterisitik materi, lingkungan serta 

peserta didik, maka akan mampu membantu proses pembelajaran yang maksimal. 

Belajar secara langsung sangat cocok dengan karakterisitik belajar anak usia SD, tetapi 

ada beberapa media pembelajaran yang memang ketika digunakan tidak dapat 

dihadapkan langsung sehingga guru memunculkan media lain yang dapat menjadi 

fungsi yang hampir sama dengan media sebenarnya. Hal ini dapat digunakan media 

manipulatif benda tetapi dari segi aspek biaya dan ketersedian benda manipulatif 

tersebut akan menjadi kendala tersendiri bagi guru. Sehingga dapat memberikan 

alternatif yang lain yaitu berupa bentuk-bentuk yang ditampilkan pada gambar dan 

video dengan bantuan seperangkat alat yang sudah banyak tersedia yaitu komputer. 

Banyak sekolah di SD yang memiliki perangkat komputer yang dapat dimaksimalkan 

penggunaanya tidak hanya untuk kegiatan mengetik atau mendengarkan musik tetapi 

lebih dari itu, banyak hal yang bisa difungsikan dari komputer, tetapi guru harus 

menguasai terlebih dahulu pengetahuan tentang komputer. 

Guru sebagai fasilitator belajar bukan sebagai seseorang yang mendominasi kelas, 

guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan kreatif. Pemanfaatan 

media interaktif sederhana dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi komputer MS 

Power point.Sebagaimana telah disebutkan, bahwa power point memiliki bentuk 

aplikasi yang sederhana sehingga dapat menjadi alternatif guru dalam menggunakan 

media interaktif sebagai alternatif media yang mampu membantu untuk 

mengkongkritkan benda atau bahan belajar yang memang sangat sulit didapatkan atau 

harga yang mahal.  

Media interaktif dapat diterapkan di SD apabila memenuhi beberapa kriteria dari 

dasar pemilihan media interaktif ini yaitu; 1) kemampuan guru dalam menguasai 

operasional teknologi (komputer), 2) kebutuhan dan kemampuan peserta didik untuk 

menggunakan media tersebut, 3) ketersediaan sarana dan prasana komputer di sekolah, 

4) kesesuaian materi dengan media, 5) efisiensi waktu dan biaya dalam penggunaan 

media. 6) analisis kekurangan dan kelebihan penggunaan media interaktif dengan media 

lainnya. Berdasarkan hal tersebut guru akan dapat memilih media interaktif ini layak 

diterapkan disekolahnya ataukah meilih untuk menggunakan media pembelajaran yang 

lain. 
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PUNUTUP 

Pembelajaran di SD saat ini kurang mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai 

sumber belajar, guru masih terpancang dengan bentuk pembelajaran konvensional, 

dimana guru masih mendominasi dalam pembelajaran. Pada proses pembelajaran 

tersebut media yang digunakan masih terbatas media bentuk gambar yang ada pada 

buku panduan siswa. Sehingga proses pengembangan media masih sangat minim, 

walaupun di SD tersebut tergolong SD yang memiliki lingkup teknologi yang tersedia. 

Banyak sekolah yang memiliki komputer dan proyektor tetapi masih terbatas pada 

kegiatan presentasi dan pengetikan. Hal ini sangat perlu adanya pemaksimalan media 

dengan sarana yang telah tersedia. 

Media interaktif adalah salah satu solusi bagi guru untuk menyediakan bentuk-

bentuk media melalui pesan teks, gambar, audio, video, serta umpan balik antara siswa 

dan media. Sehingga diharapkan dengan mengembangkan media interaktif ini akan 

dapat; 1) mendorong siswa untuk aktif mengikuti pembelajaran di kelas, 2) siswa lebih 

mengenal teknologi komputer, 3)guru dapat mengembangkan media yang sulit 

dijangkau dan dapat ditampilkan dalam proses pembelajaran dengan biaya yang relatif 

murah, 4) adanya proses menemukan pemahaman belajar, 5) siswa mampu berinteraksi 

dalam proses pembelajaran dengan media interaktif, sehingga diharapkan memperoleh 

pemahaman materi melalui pengalaman belajar dan interaksi belajar dengan siswa yang 

lain, 6) Mengembangkan kreativitas dan kemampuan guru dalam mengembangkan 

media pembelajaran. 

Perkembangan teknologi harus menjadikan guru berpikir inovatif dan dinamis. 

Guru harus mampu mengikuti perkembangan tersebut dengan mengembangkan potensi 

diri dan profesi. Melalui pengembangan media interaktif diharapkan mampu untuk 

menyediakan media yang memiliki kemampuan untuk memotivasi siswa untuk 

menemukan pengalaman belajar yang bervariasi untuk memperoleh pemahaman, 

sehingga pembelajaran siswa menjadi lebih bermakna. 
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Abstrak 
Penelitian dilatarbelakangi oleh munculnya hambatan belajar (learning obstacle) 

siswa tentang pengenalan konsep pembagian sama banyak. Beberapa siswa terlihat 

kebingungan ketika dihadapkan dengan soal yang tidak biasa diberikan oleh guru. 

Seharusnya guru merencanakan suatu pengembangan untuk mengantisipasi berbagai 

kemungkinan respon siswa. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi hambatan 

belajar (learning obstacles) untuk merancang desain didaktis pembelajaran 

matematika materi pembagian yang dapat diterapkan di kelas II Sekolah Dasar. 

Penelitian menggunakan pendekatan desain didaktis (Didactical Design Research) 

dengan metode kualitatif. Partisipan penelitian yaitu 4 Guru dan 122 Siswa Sekolah 

Dasar kelas II pada tiga sekolah dengan karakteristik yang berbeda. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, tes dan 

observasi. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui learning obstacle, 

kemudian peneliti menyusun antisipasi didaktis pedagogis berdasarkan learning 

obstacle yang telah teridentifikasi. Desain didktis yang telah dirancang tersebut 

diujicobakan disalah satu SD di kota Bandung, sehingga menghasilkan desain 

didaktis revisi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah ontogenical obstacle, 

didactical obstacle, epistemological obstacle siswa pada pembelajaran pembagian 

sebagai acuan dasar untuk membuat desain didaktis pengenalan konsep pembagian 

dua angka. 

Kata kunci: desain didaktis, pembagian, learning obstacle 

Matematika dianggap mata pelajaran yang sulit dan menyulitkan oleh sebagian 

siswa karena matematika yang khas dengan rumus dan perhitungan. Saleh (2009) 

menyebutkan salah satu faktor yang menyebabkan matematika dianggap sulit karena 

banyaknya perhitungan yang melibatkan angka dan logika. Pembagian merupakan salah 

satu topik dalam matematika di Sekolah Dasar yang dianggap sulit dipahami oleh 

sebagian siswa. Pada dasarnya siswa belum memahami konsep pembagian terlebih 

makna pembagian, hal ini berdasarkan hasil tes kemampuan matematika dan wawancara 

siswa. Hasil tes kemampuan matematika menunjukkan bahwa 10 dari 28 siswa 

menjawab salah ketika diberikan soal pembagian. 

Pemahaman konsep pembagian yang kurang menjadi salah satu penyebab 

timbulnya ketidakmampuan siswa dalam menjawab soal dengan benar meskipun soal 

pada tabel di atas merupakan soal yang kontekstual dan telah mereka pelajari di kelas 

dua. Selain itu, pemahaman yang kurang dapat disebabkan oleh cara pengajaran guru 

pada proses pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan observasi ditemukan siswa yang dapat menjawab soal dengan benar, 

namun masih salah dalam merepresentasikan jawaban ke dalam hal yang lebih konkrit 

seperti gambar benda. Pada soal nomor dua, 12 : 3 =… banyak siswa yang menjawab 

dengan jawaban benar yaitu 4, tetapi setelah diwawancara dan diminta 

merepresentasikan dalam gambar benda, lima dari enam siswa yang diwawancara keliru 

merepresentasikan jawabannya. Adapun jawaban yang diberikan siswa yaitu: 
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Gambar 1.1 Hasil representasi siswa pada soal 12 : 3 

Secara matematis jawaban di atas benar bahwa 12 : 3 = 4, namun secara makna 

jawaban di atas salah. Dua belas adalah jumlah benda yang akan dibagikan, tiga adalah 

bilangan pembagi dan empat adalah bilangan hasil pembagian. Namun, jawaban di atas 

mengandung makna 12 : 4 = 3. 

Berdasarkan kasus yang ditemukan di lapangan, peneliti mencoba mencari tahu 

jawaban melalui pengajaran yang telah dilakukan guru pada semester dua. Maka, 

peneliti mewawancarai tiga guru SD kelas II. Berdasarkan hasil wawancara, guru 

berpendapat ―konsep pembagian adalah pengurangan berulang. Jika anak tidak mengerti 

pengurangan kemungkinan besar anak tidak paham konsep pembagian. Selain itu, 

pembagian merupakan kebalikan dari perkalian.‖ Adapun cara guru mengajarkan 

pembagian seperti: 
 

  
Gambar 1.2 cara pengajaran Guru pada konsep pembagian 

Siswa memahami konsep pembagian seperti yang diajarkan guru. Mereka  

memahami bahwa pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Pemahaman seperti itu 

merupakan pemahaman verbalisme yang sulit dicontohkan dalam konteks nyata. Selain 

itu, siswa memahami bahwa pembagian adalah pengurangan berulang. Pengajaran guru 

seperti pada gambar di atas merupakan pengajaran yang abstrak dan tidak kontekstual. 

Penanaman konsep pembagian tanpa menggunakan benda konkrit secara nyata dapat 

menimbulkan kekeliruan siswa dalam memahami konsep pembagian. Tidak heran 

ditemukan kasus yang sama pada tiga sekolah dengan karakteristik sekolah yang 

berbeda. Selain permasalahan di atas, ditemukan juga banyak siswa yang tidak mampu 

mengerjakan soal pembagian dalam konteks yang berbeda misalnya soal pembagian 

dalam bentuk cerita. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu guru SD yang 

diobservasi yang menyatakan bahwa ―siswa belum mampu mengerjakan soal 

pembagian dalam bentuk cerita karena terbentur pemaknaan pada bacaan.‖ 

Dari hasil tes dan kasus yang terjadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya 

pemahaman konsep pembagian menjadi salah satu penyebab timbulnya 

ketidakmampuan siswa dalam menjawab soal dengan benar dan kekeliruan dalam 

pemaknaan. Terlebih lagi ketika siswa dihadapkan dengan soal yang tidak biasa 

dicontohkan oleh gurunya, maka siswa akan merasa kesulitan menggunakan 

pengetahuan yang dimilikinya. Hal inilah yang biasa disebut dengan hambatan belajar 

(learning obstacle). Menurut Suryadi (2008) menyatakan terdapat tiga jenis learning 

obstacles, yaitu ontogenical obstacle, didactical obstacle, dan epistemological obstacle. 

Proses yang dilakukan pada penelitian, yaitu berusaha mengungkap, 

mengidentifikasi, dan menganalisis jenis-jenis learning obstacles yang dihadapi siswa 

pada saat pembelajaran matematika topik pembagian. Secara alamiah pada proses 
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pembelajaran siswa dapat mengalami situasi yang disebut hambatan belajar (learning 

obstacle). Mengutip pendapat Bachelard (1938) and Piaget (1975) dari buku yang 

ditulis oleh Brousseau  (1997, hlm. 82)  menyatakan bahwa pengertian obstacle yaitu: 
...errors and failures do not have simplified role that we would like them to play. 

Errors are not only the effect of ignorance, of uncertainty, of chance, as espoused 

by empirist or behaviorist learning theories, but the effect of a previous piece of 

knowledge which was interesting and successful, but which now is revealed as 

false or simply unadapted. Errors of this type are not erratic and unexpected, they 

constitude obstacles. As much in teacher‟s functioning as in that of the student, the 

error is a component of the meaning of acquired piece of knowledge. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan (obstacle) 

bukan kesalahan-kesalahan akibat dari ketidaktahuan, ketidakpastian, kesempatan, 

seperti yang didukung oleh teori belajar empiris atau teori belajar behavioris, tetapi 

kesalahan-kesalahan yang tidak menentu dan tak terduga sehingga kesalahan adalah 

bagian yang diperoleh dalam suatu proses memaknai pengetahuan. 

Hambatan-hambatan (obstacles) tersebut menurut Brousseau (1997, hlm. 86) 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu obstacle of ontogenic origin (kesiapan 

mental belajar), obstacle of didactical origin (akibat sistem pendidikan) dan obstacle of 

epistemological origin (pengetahuan siswa yang memiliki konteks aplikasi yang 

terbatas). Hambatan ontogeni (obstacle of ontogenic origin) terjadi karena proses 

pembelajaran yang tidak sesuai dengan kesiapan anak. Oleh karena itu, hambatan 

ontogeni erat kaitannya dengan perkembangan mental siswa yang dihubungkan dengan 

faktor usia dan tingkat perkembangan. Jika hambatan itu muncul hanya karena 

perkembangan mental yang lambat dan bukan karena penyakit bawaan, maka hambatan 

itu akan hilang dengan sendirinya seiring dengan pertumbuhan siswa tersebut. 

Hambatan didaktis (obstacle of didactical origin), yaitu hambatan yang terjadi akibat 

dari kekeliruan proses pembelajaran yang berasal dari sistem pembelajaran di sekolah 

itu sendiri. Hambatan didaktis hanya tergantung pada pilihan atau proyek dalam suatu 

sistem pendidikan. Hambatan epistemologis (obstacle of epistemological origin) 

menurut Duroux (Suryadi, 2008) pada hakekatnya merupakan pengetahuan seseorang 

yang hanya terbatas pada konteks tertentu. Jika orang tersebut dihadapkan pada konteks 

berbeda, pengetahuan yang dimiliki menjadi tidak bisa digunakan atau dia mengalami 

kesulitan untuk menggunakannya. Dalam hal ini, pandangan siswa terhadap konsep 

yang satu dengan konsep yang lain terputus-putus dan tidak komprehensif. 

Konsep pembagian diperkenalkan kepada siswa setelah mereka memahami 

konsep penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pembagian diperkenalakan kepada 

anak dengan menggunakan benda-benda real atau gambar benda-benda real yang 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dari keadaan sehari-hari yang sebenarnya itu, 

kemudian diubah kedalam model konkrit atau gambar dan dilanjutkan dengan simbol. 

Menurut Adjie dan Maulana (2006, hlm. 193), pembagian didefinisikan sebagai berikut: 

―jika x bilangan cacah dan y bilangan asli, maka x dibagi y sama dengan bilangan cacah 

z, jika dan hanya jika z. y = x‖. Dapat disimpulkan bahwa pembagian menurut Adjie 

dan Maulana merupakan kebalikan dari perkalian. Sedangkan Mustoha (2008, hlm. 13) 

menyatakan dua arti untuk pembagian, yaitu pertama, ―pembagian sebagai pengurangan 

yang berulang untuk bilangan yang sama, dan kedua, pembagian merupakan kebalikan 

dari perkalian‖. Kedua pendapat ini mendefinisikan pembagian dari segi 

pengoprasiannya. Adapun Whitin David dan Sandra wilde (1992, hlm. 86), menyatakan 

tentang pembagian, yaitu. 
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“two type of situasion give rise to division: partitive and measurement 

scenarios. In a partitive situation, the size of originnal set and the number of 

subsets are know, while the size of each subset is to be determined. In a 

measurement model of division, the size of orginal set and the size of each subset 

are know, while the number of subset is to be determined.” 

Pembagian bilangan pada penelitian ini adalah materi operasi hitung pembagian 

yang dipelajari siswa kelas 2 semester 2 pada awal siswa mempelajari pembagian, 

tepatnya pembagian sama banyak. Sebagaimana diamanahkan dalam kurikulum 2006 

dengan standar kompetensi bahwa ―melakukan perkalian dan pembagian bilangan 

sampai dua angka,‖ kemudian kompetensi dasar ―melakukan pembagian bilangan dua 

angka‖ (Depdikbud, 2006 hlm. 421). 

METODE PENELITIAN 

Metode yang dipilih pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Alasan 

memilih metode kualitatif karena penelitian ini mendeskripsikan kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta berusaha eksplorasi 

mendalam pada fenomena sentral tentang learning obstacles konsep pembagian siswa 

SD kelas 2. Selain itu, penelitian ini berusaha mengungkap jenis learning obstacles 

konsep pembagian siswa SD kelas 2 serta faktor yang menyebabkan terjadinya learning 

obstacles, dengan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

berupa angka-angka. 

Prosedur penelitian ini dimulai dengan menyusun analisis learning obstacles studi 

pendahuluan, kemudian menyusun hypothetical learning trajectory (HLT) konsep 

pembagian, menyusun instrumen lembar kerja siswa berdasarkan HLT, menyusun 

intrumen observasi, menyusun instrumen wawancara klinis untuk mengungkap learning 

obstacles dan faktornya. Setelah itu, memberikan LKS, observasi, wawancara klinis, 

selanjutnya analisis data LKS, data observasi, dan data wawancara klinis sampai pada 

penemuan jenis learning obstacles dan faktornya. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian mencakup temuan learning obstacles yang terjadi ketika siswa 

mengerjakan soal. Sedangkan pembahasan berisi tentang factor learning obstacles, 

antisipasi learning obstacles yang dialami siswa pada proses pembelajaran, dan ketika 

mengerjakan soal. Berikut akan disajikan pemaparan data tentang learning obstacles 

berdasarkan urutan soal yang diberikan. 

1. Soal bagian kesatu 

Lengkapilah agar menjadi pernyataan benar! 

No Banyak 

benda 

Dikelompokan Bentuk 

pembagian 

Hasilnya 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

8 

12 

16 

20 

24 

4 

3 

1 

5 

6 

8 : 4 

12 : … 

... 

… 

… 

2 

(Sumber: Matematika SD/MI kelas 2 hlm. 150, Mustoha dkk) 

 

Soal di atas merupakan soal yang mencakup bagaimana kemampuan siswa dalam 

operasi hitung aritmetika pembagian bilangan, yaitu menentukan bilangan yang dibagi, 

bilangan pembagi, dan hasil pembagian dengan cara melakukan operasi hitung 
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pembagian. Berdasarkan analisis jawaban siswa dari tiga sekolah dalam mengerjakan 

soal nomor satu, diperoleh data siswa yang menjawab salah ketika mengerjakan soal di 

atas. Terdapat 35.7% pada SD1, 35.7% pada SD2 dan 8.5% pada SD3. Dapat 

disimpulkan bahwa siswa belum mengetahui operasi hitung pembagian. Hal ini 

dibuktikan dengan respon siswa yang menjawab salah ketika mengerjakan soal. Berikut 

ini adalah beberapa kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menjawab soal tersebut. 

1) Kesalahan yang disebabkan karena tidak mengetahui pengetahuan operasi hitung 

pembagian. 

Hal ini diperkuat oleh beberapa responden, mereka tidak bisa cara membaginya, tidak 

mengerti, dan susah menghitungnya. Siswa tidak memiliki kemampuan prasyarat untuk 

dapat memahami pembagian bilangan. Bahkan kebanyakan siswa belum mampu 

membedakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sehingga 

menimbulkan kesulitan untuk memahami dan menghitung hasil dari pembagian di atas, 

serta menyebabkan kesalahan lainnya pada proses penyelesaian soal. Berikut contoh 

jawaban siswa yang mengalami kesalahan karena tidak memahami pembagian bilangan. 

 
Gambar 1.3 Respon siswa yang menunjukan learning obstacle 

Dapat dikatakan bahwa hampir sebagian siswa tidak bisa menghitung pembagian 

karena tidak mengerti. Ketika digali lebih dalam, ternyata siswa juga tidak mengetahui 

cara untuk membangi dan tidak bisa membagi bilangan. Setelah diberikan penjelasan 

tentang cara pembagian yang mudah, siswa tetap masih kebingungan terlebih cara 

penyelesaian soal pembagian.   

2) Kesalahan yang disebabkan karena tidak memahami cara menyelesaikan soal 

pembagian. 

Kesalahan ini terjadi karena siswa tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan 

soal. Mereka belum tahu bagaimana cara menyelesaikan soal pembagian, belum 

memahami strategi atau cara menyelesaikan soal pembagian bilangan. Hal ini terkait 

dengan prosedur mengerjakan soal. Sehingga menimbulkan kesulitan untuk menghitung 

hasil dari pembagian di atas, serta menyebabkan kesalahan lainnya pada proses 

penyelesaian soal. Berikut ini contoh jawaban siswa yang mengalami kesalahan yang 

disebabkan karena tidak memahami cara menyelesaikan soal pembagian bilangan. 

 
Gambar 1.4 Respon siswa yang menunjukan learning obstacle 

Dapat dikatakan bahwa hampir sebagian siswa menghitung pembagian dengan 

jawaban yang salah, karena mereka tidak memiliki pengetahuan prosedur mengerjakan 

soal pembagian. Ketika digali lebih mendalam, ternyata siswa asal mengisi dengan 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

708 

ISBN: 978-602-1150-16-0  

jawaban yang mereka berikan, kemudian ada yang melihat pekerjaan temannya. 

Mengisi 20 : 5 = 10, tidak beralasan. Siswa mengatakan susah menghitungnya. Setelah 

diberikan penjelasan tentang cara pembagian dengan benda nyata, siswa mulai 

terbangun pola pikirnya.  

Kedua kesalahan yang terjadi di atas merupakan kesalahan yang terjadi akibat 

siswa tidak memiliki pemahaman konsep pembagian. Hal ini terjadi karena perbedaan 

tuntutan berpikir pada bahan ajar. Maka dapat disimpulkan siswa mengalami 

ontogenical obstacle sebagaimana pendapat Suryadi (2008) menyatakan bahwa 

―ontogenical obstacle yaitu hambatan yang dihadapi oleh siswa karena perbedaan 

tuntutan berpikir pada bahan ajar yang dapat menimbulkan under achievement.‖ 

Perbedaan tuntutan berpikir pada bahan ajar merupakan factor yang menjadikan siswa 

mengalami learning obstacles. Bahan ajar yang terlalu tinggi sehingga tidak 

terbangunnya pola pikir siswa sesuai dengan harapan. Selain itu bahan ajar terlalu 

rendah juga dapat menimbulkan learning obstacles karena bahan ajar yang terlalu 

rendah pada siswa yang cerdas akan menimbulkan under achievement. 

3) Kesalahan dalam merepresentasikan jawaban pada soal pembagaian 

Kesalahan ini terjadi akibat kekeliruan proses pembelajaran yang berasal dari sistem 

pembelajaran di sekolah itu sendiri. Siswa yang salah dalam merepresentasikan sudah 

memiliki pemahaman dalam menyelesaikan soal pembagian. Mereka memiliki 

pengetahuan bahwa pembagian itu merupakan pengurangn berulang. Ketika siswa 

diminta merepresentasikan soal 20 : 5 = 20 – 5 = 15 – 5 = 10 – 5 = 5 – 5 = 0, 

pengurangan dilakukan 4 kali, maka siswa langsung menggambarkan tanpa 

membagikannya pada tiap kelompok. Adapun data hasil representasi siswa pada tiga 

sekolah yaitu:  

 
Gambar 1.5 Representasi siswa pada soal 20 : 5 

 

Setelah dilakukan wawancara, siswa menjawab bahwa pembagian merupakan 

pengurangan berulang. Tetapi siswa tidak paham konteks menguranginya. Hal ini 

terjadi diakibatkan karena kekeliruan penyajian guru, guru hanya mengajarkan prosedur 

penyelesaian tanpa memberikan makna yang tersimpan pada konsep pembagian. 

Berdasarkan hasil representasi di atas terlihat bahwa siswa salah dalam 

pemaknaan pembagian. Kemudian ditelusuri lewat wawancara, siswa menjelaskan 

bahwa pembagian adalah pengurangan berulang, maka untuk 20 : 5, representasinya 

seperti di atas. Secara matematis jawaban siswa untuk soal 20 : 5 = 4 adalah benar. 

Tetapi secara pemaknaan jawaban di atas salah. Empat yang dimaksud bukan empat 

kelompok tetapi ―4‖ hasil dari pembagaian 20 : 5. 

Kedua Kekeliruan pemaknaan siswa pada materi ajar disebut hambatan belajar 

didaktik atau didactical obstacle. Sebagaimana pendapat Suryadi (2008) bahwa 

didactical obstacle adalah kekeliruan cara penyajian guru pada suatu materi ajar yang 

berakibat pada pemahaman konsep siswa yang keliru. Hal ini dapat terlihat oleh orang 

ahli karena pada mulanya guru menganggap tidak ada masalah, kemudian setelah 

evaluasi dilakukan terlihatlah kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Kemudian menurut 

Brousseau (1997, hlm. 86) hambatan didaktis hanya tergantung pada pilihan atau 

proyek dalam suatu sistem pendidikan. Berdasarkan dua pendapat di atas dapat 
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disimpukan didactical obstacle terjadi karena system pendidikan dan kekeliruan guru 

ketika mengajarkan suatu konsep kepada siswa. Dapat disimpulkan learning obstacles 

yang ditemukan pada soal nomor satu adalah ontogenic obstacle dan didactical 

obstacles di mana yang dominan terjadi adalah ontogenic obstacle. 

2. Soal bagian kedua 
II. Lengkapilah ! 

  

 

 

 

 

 

 

Soal bagian dua merupakan soal yang mencakup bagaimana kemampuan siswa 

dalam menentukan hasil pembagian dengan cara melakukan operasi hitung pembagian 

atau dengan cara opersi hitung perkalian. Soal ini diuraikan dengan dua tabel dengan 

indikator mengetahui fakta pembagian sampai 50 dengan berbagai cara. Soal nomor dua 

memiliki konsep pembagian dan perkalian bilangan. Untuk menyelesaikan soal di atas 

siswa harus memiliki kemampuan prasyarat. Kemampuan prasyarat yang harus dimiliki, 

yaitu kemampaun menghitung hasil pembagian (strategi menyelesaikan soal 

pembagian) dan kemampuan menghitung perkalian. Sebelum siswa memahami 

kompetensi dasar yang baru, mereka harus memahami kompetensi dasar prasyarat, baik 

secara vertical maupun horizontal‖. Sehingga sangat penting untuk guru meminta siswa 

mempelajari kembali materi-materi prasyarat tersebut secara mandiri. Kemampuan 

prasyarat sangat penting sebagaimana pendapat Hudojo (2003, hlm. 69) ‖bahwa di 

dalam konsep matematika bila konsep A dan konsep B mendasari konsep C, maka 

konsep C tidak mungkin dipelajari sebelum konsep A dan B terlebih dahulu. Demikian 

pula konsep D baru dapat dipelajari bila konsep C sudah dipahami, demikian 

seterusnya.‖ 

Berdasarkan analisis jawaban siswa dari tiga sekolah dalam mengerjakan soal di 

atas, diperoleh data siswa yang menjawab salah dalam mengerjakan soal di atas, 

terdapat 57% pada SD1, 68% pada SD2 dan 43% pada SD3. Maka dapat disimpulkan 

siswa bahwa siswa belum memiliki kemampuan prasyarat. Hal ini dibuktikan dengan 

respon siswa yang menjawab salah ketika diberikan soal di atas. Dengan besarnya 

presentase kesalahan siswa maka peneliti mengadakan wawancara. Setelah 

diwawancara mereka mengatakan bahwa soal di atas membingungkan, dihitung dengan 

cara perkalian atau pembagian, biasanya konteks seperti itu ditemukan pada soal 

perkalian bilangan. Maka dapat disimpulkan siswa hanya paham pada konteks tertentu, 

kemampuan siswa pada konteks yang berbeda tidak berfungsi, hal inilah yang disebut 

epistemological obstacle sebagaimana pendapat Duroux (Brousseau, 1997, hlm. 86) 

hambatan epistemologis (obstacle of epistemological origin) pada hakekatnya 

merupakan pengetahuan seseorang yang hanya terbatas pada konteks tertentu. Jika 

orang tersebut dihadapkan pada konteks berbeda, maka pengetahuan yang dimiliki 

menjadi tidak bisa digunakan atau dia mengalami kesulitan untuk menggunakannya. 

Dalam hal ini, pandangan siswa terhadap konsep yang satu dengan konsep yang lain 

terputus-putus dan tidak komprehensif. Berikut ini adalah contoh kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dalam menjawab soal di atas. 
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1) Kesalahan karena bentuk soal yang membingungkan 

Kesalahan ini terjadi karena siswa tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan 

soal dan soal di atas membingungkan. Setelah peneliti gali lebih mendalam, ternyata 

siswa belum memahami strategi atau cara menyelesaikan soal pembagian bilangan 

terlebih pada soal yang membingungkan seperti itu. Hal ini terkait dengan prosedur 

mengerjakan soal dan konteks soal yang membingungkan. Sehingga menimbulkan 

kesulitan untuk menghitung hasil dari pembagian di atas. Selain pada siswa yang belum 

memiliki konsep pembagian, kesalahan ini terjadi juga pada siswa yang sudah mengerti 

operasi hitung pembagaian. Maka kesalahan diakibatkan bahan ajar yang diberikan. 

Sebagian besar siswa kebingungan dengan soal yang diberikan, selain itu mereka 

belum paham cara membagi. Ketika digali lebih mendalam, ternyata siswa asal mengisi 

dengan jawaban yang mereka berikan, karena mereka kebingungan dan tidak bisa 

mengisinya. Mengisi jawaban di atas, tidak beralasan. Siswa mengatakan susah 

menghitungnya. Dari pada tidak diisi lebih baik diisi meskipun asal-asalan.  

Hal ini merupakan epistemological obstacle dan ontogenical obstacle.  

Sebagaimana pendapat Duroux (dalam Brouseau, 1997), ―epistemological learning 

obstacle pada hakekatnya merupakan pengetahuan seseorang yang hanya terbatas pada 

konteks tertentu. Jika orang tersebut dihadapkan pada konteks berbeda, maka 

pengetahuan yang dimiliki menjadi tidak bisa digunakan atau dia mengalami kesulitan 

untuk menggunakannya. Kemudian ontogenical learning obstacle yaitu hambatan yang 

dihadapi oleh siswa karena perbedaan tuntutan berpikir pada bahan ajar yang dapat 

menimbulkan under achievement‖ (Suryadi, 2008). 

2) Kesalahan yang disebabkan karena tidak memahami cara menyelesaikan soal 

pembagian. 

Terdapat siswa yang belum mengetahui pengetahuan operasi hitung pembagian. Mereka 

tidak bisa cara membaginya, tidak mengerti dan susah menghitungnya. Setelah peneliti 

gali lebih mendalam, ternyata siswa belum memahami pembagian bilangan. Bahkan 

kebanyakan siswa belum mampu membedakan operasi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian. Sehingga menimbulkan kesulitan untuk memahami dan 

menghitung hasil dari pembagian di atas, serta menyebabkan kesalahan lainnya pada 

proses penyelesaian soal. Berikut ini adalah contoh jawaban siswa yang mengalami 

kesalahan yang disebabkan karena tidak memahami cara menyelesaikan soal pembagian 

bilangan. 

Kesalahan ini terjadi karena siswa tidak memiliki kemampuan dalam 

menyelesaikan soal pembagian. Hal ini diperkuat oleh pengamatan observer. Responden 

terlihat kebingungan ketika peneliti memberikan soal seperti di atas. Setelah peneliti 

gali lebih mendalam, ternyata siswa belum memahami strategi atau cara menyelesaikan 

soal pembagian bilangan terlebih pada soal seperti di atas. Hal ini terkait dengan 

prosedur mengerjakan soal dan konteks soal yang membingungkan. Sehingga 

menimbulkan kesulitan untuk menghitung hasil dari pembagian di atas. Selain pada 

siswa yang belum memiliki konsep pembagian, kesalahan ini terjadi juga pada siswa 

yang sudah mengerti operasi hitung pembagaian. Maka kesalahan diakibatkan 

perbedaan tuntutan berpikir pada bahan ajar dan kemapuanya terbatas pada konteks 

tertentu. 

Hal di atas merupakan epistemological obstacle. Sebagaimana pendapat Duroux 

(dalam Brouseau, 1997), ―epistemological learning obstacle pada hakekatnya 

merupakan pengetahuan seseorang yang hanya terbatas pada konteks tertentu. Jika 

orang tersebut dihadapkan pada konteks berbeda, maka pengetahuan yang dimiliki 
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menjadi tidak bisa digunakan atau dia mengalami kesulitan untuk menggunakannya. 

Dapat disimpulkan learning obstacles yang ditemukan pada soal bagian kedua adalah 

ontogenical obstacle dan epistemological obstacle, di mana yang dominan terjadi 

adalah epistemological obstacle. 
 

3. Soal bagian ketiga 

Ayo kerjakan soal berikut! 

1. Ibu Meli membeli mangga sebanyak 21 buah. Mangga dimasukkan ke dalam 3 tas plastik. 

Banyaknya mangga dalam tas plastik adalah sama. Berapa banyaknya mangga pada setiap 

tas plastik? 

2. Ada 15 anak akan mengikuti upacara. Untuk menuju tempat upacara, mereka naik becak. 

Setiap becak dapat dinaiki 3 anak. Berapa becak yang dibutuhkan? 
(Sumber: Matematika SD/MI kelas 2 hlm. 154 Mustoha dkk.) 

Soal bagian tiga merupakan soal yang mencakup bagaimana kemampuan siswa 

dalam operasi hitung pembagian bilangan pada soal cerita. Untuk dapat mengisi soal 

cerita siswa harus memiliki kemampuan dalam memaknai kalimat dan merubah kalimat 

umum kedalam kalimat pembagian. Dalam hal ini siswa harus memiliki pengalaman 

belajar yang cukup untuk dapat merubah kalimat cerita ke dalam kalimat pembagian 

dengan cara memberikan pengalaman belajar pada konteks yang berbeda-beda. 

Berdasarkan analisis jawaban siswa dari tiga sekolah dalam mengerjakan soal di atas, 

diperoleh data siswa yang menjawab salah dalam mengisi soal di atas.  Terdapat 43% 

pada SD1, 32% pada SD2 dan 14% pada SD3. Hal ini disebabkan karena siswa belum 

dapat merubah kalimat cerita kedalam kalimat pembagian, dibuktikan dengan respon 

siswa yang menjawab salah ketika mengerjakan soal. Hal ini dapat dikatakan 

epistemological obstacle. Berikut ini adalah beberapa kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa dalam menjawab soal tersebut. 

1) Kesalahan karena belum paham makna bacaan pada soal. 

Terdapat siswa yang membacanya masih terbata-bata, ketika seseorang belum dapat 

membaca dengan lancar, maka akan kesulitan memaknai bacaan. Hal ini diperkuat oleh 

responden, mereka belum bisa membaca dengan lancar. Bagaimana dapat 

menyimpulkan kalimat itu merupakan kalimat pembagian. Setelah peneliti gali lebih 

mendalam, ternyata siswa belum lancar membaca, belum mampu untuk menghitung 

dengan angka yang besar dan belum tahu cara operasi hitung pembagian. Bahkan 

kebanyakan siswa belum mampu membedakan operasi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian dari soal cerita. Sehingga menimbulkan kesulitan untuk 

memahami makna bacaan pada soal yang diberikan, serta menyebabkan kesalahan 

lainnya pada proses penyelesaian soal. Berikut ini contoh jawaban siswa yang 

mengalami kesalahan yang disebabkan karena belum paham makna bacaan pada soal. 

 
Gambar 1.6 Respon siswa menjawab soal cerita 
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2) Kesalahan karena tidak dapat mengubah kaliamat cerita kedalam kalimat 

pembagaian.  

Ditemukan siswa yang membacanya masih terbata-bata atau belum lancar, maka 

menjadikan siswa kesulitan memaknai bacaan, sehingga siswa kesulitan mengubah 

kalimat cerita ke dalam kalimat pembagian. Hal ini diperkuat oleh responden ketika 

mengerjakan soal, mereka terlihat kebingungan dan bertanya, ‖angka yang mana yang 

harus dihitung bu? ‖dijumlahkan atau bagimana?‖ Dari pertanyaan ketika mengerjakan 

soal, sudah terlihat siswa yang belum paham makana bacaan. Sehingga menimbulkan 

kesulitan bagi mereka untuk menentukan kalimat pembagiannya. Berikut ini contoh 

jawaban siswa yang mengalami kesalahan yang disebabkan karena tidak dapat 

mengubah kaliamat cerita kedalam kalimat pembagaian. 
 

 
Gambar 1.7 Respon siswa menjawab soal cerita 

 

3) Kesalahan karena konteks soal yang berbeda dari kebiasaan. 

Berdasarkan pengamatan siswa belum dapat memahami soal pembagian, hal ini terlihat 

ketika siswa mengerjakan soal. Siswa terlihat kebingungan karena soal tersebut belum 

pernah mereka temui. Karena biasanya mereka mengerjakan soal yang langsung pada 

kalimat pembagiannya, seperti: 20 : 4 =.... Setelah dilakukan wawancara, siswa 

mengatakan tidak terbiasa dengan soal cerita sehingga siswa kebingungan ketika 

menghadapi soal cerita yang diberikan. Berikut ini contoh jawaban siswa yang 

mengalami kesalahan yang disebabkan karena konteks soal yang berbeda dari 

kebiasaan. 

 
Gambar 1.8 Respon siswa menjawab soal cerita 

 

Dapat disimpulkan learning obstacles yang ditemukan pada soal bagian ketiga 

adalah ontogenical obstacle, didactical obstacles dan epistemological obstacle, dan 

yang dominan terjadi adalah epistemological obstacle. Dari ketiga bagain soal yang 

telah diberikan, berikut ini disajikan Tabel yang memuat rekapitulasi kesalahan-

kesalahan yang dilakukan serta learning obstacles yang ditemukan pada masing-masing 

nomor soal (nomor 1 sampai nomor 3). 
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Rekapitulasi Kesalahan dan Learning Obstacles yang Ditemukan 

No 

Soal 

Kesalahan yang teridentifikasi Learning obstacle 

1 1) Kesalahan yang disebabkan karena tidak 

mengetahui pengetahuan operasi hitung 

pembagian. 

2) Kesalahan yang disebabkan karena tidak 

memahami cara menyelesaikan soal pembagian. 

3) Kesalahan dalam merepresentasikan jawaban 

pada soal pembagaian. 

ontogenical obstacle,  

 

 

ontogenical obstacle 

 

 

didactical obstacle 

2 1) Kesalahan karena bentuk soal yang 

membingungkan. 

2) Kesalahan yang disebabkan karena tidak 

memahami cara menyelesaikan soal pembagian. 

epistemological obstacle  

 

ontogenical obstacle,  

3 1) Kesalahan karena belum paham makna bacaan 

pada soal. 

2) Kesalahan karena tidak dapat mengubah 

kaliamat cerita  kedalam kalimat pembagaian. 

3) Kesalahan karena konteks soal yang berbeda 

dari kebiasaan 

ontogenical obstacle,  

 

didactical obstacle,   

 

 

epistemological obstacle 

 

Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa pada soal yang telah diberikan, dapat 

disimpulkan bahwa dari 90 siswa yang mengalami ontogenical obstacle 26 siswa, yang 

mengalami didactical obstacle 30 siswa, yang mengalami epistemological obstacle 51 

siswa, dan yang terbebas dari obstacle sebanyak 30 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran (a.1). 

Berdasarkan tabel di atas, tampak jelas bahwa ditemukan ketiga jenis learning 

obstacles. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maka diperlukannya antisipasi-

antisipasi untuk mengatasi ketiga jenis learning obstacles tersebut. Maka akan dibahas 

cara mengatasi atau mengantisipasi semua jenis learning obstacle yang ditemukan. 

Adapun cara mengantisipasinya yaitu:  

Pertama, untuk mengantisipasi ontogenical obstacle pada pemahaman konsep 

pembagian yaitu harus memperhatikan bagimana menciptakan situasi didaktis yang 

mampu memunculkan pemahaman konsep siswa terkait materi pembagian. Perlu 

diperhatikannya materi prasyarat yang erat kaitannya untuk dapat menguasai konsep 

pembagian yaitu konsep penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Materi prasyarat 

memegang peranan penting, karena jika siswa tidak memiliki kemampuan prasyarat ini 

maka siswa akan kesulitan untuk melanjutkan pada materi berikutnya. Menurut 

Widiharto (2004) ―untuk mengidentifikasi learning obstacle salah satunya dengan 

pendekatan prasyarat pengetahuan dan kemampuan. Pendekatan ini digunakan untuk 

mendeteksi kegagalan siswa dalam hal pengetahuan prasyarat dalam suatu kompetensi 

dasar tertentu. Sebelum siswa memahami kompetensi dasar yang baru, mereka harus 

memahami kompetensi dasar prasyarat, baik secara vertical maupun horizontal.‖ 

Sehingga sangat penting untuk guru meminta siswa mempelajari kembali materi-materi 

prasyarat tersebut secara mandiri. Selain itu, untuk mengantisipasi ontogenical obstacle 

pada pembelajaran, maka untuk menyiapkan bahan ajar harus mengacu pada 

perkembangan usia anak didik. Menurut Piaget (Heruman, 2008, hlm. 1) siswa sekolah 

dasar (SD) umumnya berkisar antara 6 sampai 12 tahun, mereka berada pada fase 

operasional konkrit. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam 

proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah logika, meskipun masih terikat dengan 

objek yang bersifat konkrit. Maka sebaiknya dipersiapkan secara matang bahan ajar 

seperti soal tes yang akan disajikan guru dalam pembelajaran. Soal yang semestinya 
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diberikan adalah soal cerita kontekstual dengan bantuan benda konkrit. Sebagaimana 

kajian NCTM 2000. Bahwa menurut NCTM 2000 ―Dari pra-TK hingga kelas II, siswa 

harus mulai mengembangkan pemahaman tentang konsep perkalian dan pembagian. 

Mereka dapat menyelidiki pembagian dengan objek nyata dan melalui soal cerita, 

biasanya soal itu meliputi pembagian yang sama.‖ Berdasarkan kajian di atas, soal yang 

abstrak atau soal yang langsung pada angka-angka pembagian akan menyulitkan siswa 

dalam proses berpikir. 

Kedua, untuk mengidentifikasi didactical obstacle yang diakibatkan kekeliruan 

cara penyajian guru ketika mengajar suatu materi ajar, sehingga berakibat pada 

pemahaman siswa yaitu harus memperhatikan konsep yang telah miliki siswa. Menurut 

Widiharto (2008) cara untuk mengidentifikasi learning obstacle dapat dilakukan 

langkah pendekatan kesalahan konsep. Pendekatan ini digunakan untuk mendiagnosis 

kegagalan siswa dalam hal kesalahan konsep (misconception). Adapun cara 

mengantisipasi terjadinya didactical obstacle, salah satunya yaitu dengan 

dipersiapkannya bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa secara matang, 

berdasarkan learning trajectory dan karakteristik siswa, kemudian bahan ajar yang telah 

disusun dalam desain didaktis yang diperiksa oleh tim ahli agar tidak terjadi salah 

konsep. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryana dkk (2012), ―untuk mengatasi 

kesulitan belajar siswa tentang konsep, perlu adanya suatu proses perencanaan 

pembelajaran yang disusun sebagai suatu desain didaktis. Desain didaktis merupakan 

suatu rancangan yang disusun untuk mengatasi dan mengarahkan siswa pada 

pembentukan pemahaman secara utuh, tidak hanya terbatas pada satu konteks saja. Pada 

dasarnya guru harus mampu merancang sedemikian rupa jalannya proses pembelajaran 

terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal.‖ 

Ketiga, berdasarkan kasus yang mencul pada soal, faktor dari epistemological 

obstacle yaitu pengetahuan siswa yang hanya terbatas pada konteks tertentu. Sehingga 

akan kesulitan ketika diberikan masalah dalam konteks yang berbeda. Hal ini dapat 

terjadi akibat guru atau siswa. Pertama terjadi akibat guru, hal ini terjadi diakibatkan 

oleh guru karena guru hanya memberikan satu cara atau satu pengetahuan kepada siswa 

ketika mengajarkan suatu konsep. Kedua terjadi akibat siswa, hal ini dapat saja terjadi 

karena siswa ketika siswa lambat menangkap penjelasan guru, banyak cara yang guru 

ajarkan dan jelaskan kepada siswa namun siswa hanya paham satau cara saja. Menurut 

Widiharto (2004) cara untuk mengidentifikasi learning obstacle dapat dilakukan 

langkah pendekatan pendekatan profil materi. Setiap materi memiliki tingkat kesulitan 

yang berbeda dan tidak dapat dipungkiri setiap siswa memiliki kesulitan berbeda-beda 

untuk setiap konsep matematika yang mereka peroleh dari proses pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka antisipasi penyelesaian masalah yang 

dibutuhkan adalah suatu cara untuk menjembatani siswa dalam berpikir konkrit ke semi 

konkrit serta ke abstrak. Cara penyampaian guru harus meluas pada beberapa konteks 

yang dibutuhkan siswa. Sehingga memunculkan cara berpikir siswa, peran guru dalam 

memberikan scaffolding sangat penting terutama bagi beberapa siswa yang mengalami 

kesulitan baik dalam memahami kalimat dalam soal cerita pembagian atau memahami 

konteks yang lain yang berbeda bagi siswa. Maka untuk menjembatani pemahaman 

siswa, harus disusun hypothetical learning trajectory atau lintasan belajar siswa agar 

pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebagaimana menurut Bakker 

(2004), hipotesis trayektori pembelajaran merupakan jembatan antara teori instruksional 

pembelajaran dan proses pembelajaran di kelas sesungguhnya. (Sari, E. Ayunika P: 

2011). 
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PENUTUP 

Learning obstacles pembelajaran matematika topik pembagian bilangan pada 

siswa kelas II SD yang mereka hadapi diantaranya adalah ontogenical obstacle, 

didactical obstacle, dan epistemological obstacle. 

Ontogenical obstacle siswa pada proses pembelajaran pembagian ditunjukan dengan 

respon siswa, yaitu kebingungan mengerjakan LKS. Didactical obstacle terungkap 

kekeliruan siswa menggunakan procedural dalam mengerjakan soal pembagian, seperti 

kekeliruan merefresentasikan jawaban. Epistemological obstacle terungkap ketika siswa 

tidak dapat menggunakan pengetahuan yang dimilikinya karena bahan ajar yang 

berbeda dari yang biasa mereka dapatkan. Kesalahan yang ditemukan, yaitu kesulitan 

menggunakan cara penyelesaian soal dengan cara yang berbeda. 

Learning obstacles yang terungkap memberikan gambaran kepada guru untuk 

dijadikan sumber dalam membuat hypothetical learning trajectory atau desain 

pembelajaran yang dapat digunakan di dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang telah direncanakan. Dalam membuat desain didaktis perlu 

kiranya menganalisis learning obstacles dan faktornya terlebih dahulu, agar sesuai 

dengan tahap perkembangan siswa. Kemudian dalam memberikan soal latihan 

pembagian, guru sebaiknya tidak langsung menggunakan sumber dari buku tanpa 

dianalis terlebih dahulu karena hal ini dapat mengakibatkan epistemological obstacle. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kemampuan 

berpikir kritis melalui metode Inkuiri. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas model Kemmis dan Mc. Taggart dengan empat tahapan aktivitas yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi yang dilakukan dalam tiga siklus. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Peninggilan 4 pada siswa kelas 4 yang berjumlah 

30 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Berdasarkan analisa 

peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengamatan observer, diperoleh 

hasil bahwa terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis yang terlihat dari hasil 

belajar siswa. Dari tiga siklus penelitian yang dilakukan, rata-rata nilai yang 

diperoleh pada siklus I yaitu 71,8 pada siklus II yaitu 74,3 dan pada siklus III yaitu 

80,8. 

Kata kunci: Penelitian Tindakan Kelas,  Kemampuan Berpikir Kritis, Metode 

Inkuiri  

Dalam proses pembelajaran IPA nampaknya belum banyak guru yang 

menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan siswa untuk melakukan proses 

berpikir kritis. Hal ini terlihat dari kegiatan guru dan siswa pada saat kegiatan belajar-

mengajar. Guru menjelaskan materi yang telah disiapkan dan memberikan soal latihan 

yang bersifat rutin dan prosedural. Siswa hanya mencatat atau menyalin dan cenderung 

menghafal rumus-rumus atau makna dan pengertian yang disampaikan oleh guru atau 

yang mereka pelajari didalam kelas. Disamping itu, seharusnya seorang guru harus 

mampu membuat metode pembelajaran yang dapat membuat siswa jauh lebih mudah 

lagi dalam memahami pelajaran. Selain itu, seorang siswa telah dianggap mampu 

memecahkan soal yang diberikan oleh seorang guru manakala siswa mampu berpikir 

kritis untuk mencapai hasil yang baik atau dapat mengambil keputusan yang kreatif,  

tepat dan bijaksana. 

Keterampilan dan kemampuan siswa dalam berpikir kritis merupakan suatu 

kompetensi yang harus dilatihkan pada siswa, karena kemampuan ini sangat diperlukan 

dalam kehidupan. Selain itu kemampuan berpikir kritis adalah suatu proses berpikir 

yang dapat diterima akal reflektif yang diarahkan untuk memutuskan apa yang 

dikerjakan atau diyakini, dalam hal ini tidak sembarangan, tidak membawa ke 

sembarang kesimpulan tetapi kepada ke kekesimpulan yang terbaik. Menurut Dewey 

(1909) berpikir kritis adalah pertimbangan yang aktif, terus-menerus, dan teliti 

mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja 

dipandang dari sudut alasan-alasan yang mendukung dan kesimpulan-kesimpulan 

lanjutan yang menjadi kecenderungannya (Alec Fisher, 2008, h. 2). Guru harus 

membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui beberapa 

hal diantaranya penggunaan model dan metode pembelajaran yang mendukung siswa 

untuk belajar secara aktif. Model dan metode pembelajaran tersebut didukung dengan 

mailto:zulianbagins@yahoo.com
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menggunakan alat peraga pembelajaran sesuai dengan materi agar tujuan pembelajaran 

tercapai atau dengan penggunaan metode inkuiri untuk pembelajaran IPA. Dengan 

contoh tersebut guru dapat memotivasi siswa untuk belajar dan lebih berpikir kritis lagi. 

Keterampilan berpikir kritis sangat penting bagi siswa karena dengan 

keterampilan ini siswa mampu bersikap rasional dan memilih alternatif pilihan yang 

terbaik bagi dirinya. Siswa yang memiliki keterampilan berpikir kritis akan selalu 

bertanya pada diri sendiri dalam setiap menghadapi segala persoalannya untuk 

menentukan yang terbaik bagi dirinya. Demikian juga, jika siswa yang memiliki 

keterampilan berpikir kritis akan terlihat pada watak dan kepribadiannya dan 

terimplementasi dalam segala aspek kehidupannya. 

Dengan demikian pemberdayaan keterampilan berpikir kritis pada siswa sangat 

mendesak dilakukan yang dapat terlaksana melalui metode-metode pembelajaran yang 

akan terbukti dan mampu memberdayakan keterampilan berpikir kritis siswa. Sehingga 

siswa dapat dan mampu membuat ide dan mencoba menyatakan argumen-argumennya. 

Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode inkuiri. Metode inkuiri adalah 

metode yang menekankan pada semua pendidik agar menerapkan kegiatan 

pembelajaran yang menekankan proses dalam pemahaman materi pelajaran. Dengan 

metode ini, siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan pengamatan 

langsung dan menganalisisnya sehingga memperoleh suatu kebenaran. 

Metode inkuiri merupakan metode pengajaran yang berusaha meletakkan dasar 

dan mengembangkan cara befikir ilmiah. Dalam penerapan metode ini siswa dituntut 

untuk lebih banyak belajar sendiri dan berusaha mengembangkan kreatifitas dalam 

pengembangan masalah yang dihadapinya sendiri. Metode mengajar inkuiri akan 

menciptakan kondisi belajar yang efektif dan kondusif, serta mempermudah dan 

memperlancar kegiatan belajar mengajar. 

Menurut Suchman (1996) mengatakan bahwa metode inkuiri adalah suatu pola 

pembelajaran untuk membantu peserta didik belajar merumuskan dan menguji 

pendapatnya sendiri dan memiliki kesadaran akan kemampuannya (Ridwan Abdullah 

Sani, 2013:113). 

Tujuan utama pembelajaran berbasis inkuiri menurut National Research Council 

(NRC, 2000) yaitu mengembangkan keinginan dan motivasi siswa untuk mempelajari 

prinsip dan konsep IPA, mengembangkan keterampilan ilmiah siswa sehingga mampu 

bekerja seperti layaknya seorang ilmuan, dan membiasakan siswa bekerja keras untuk 

memperoleh pengetahuan (Ahmad Susanto, 2013, h. 173). 

Menurut Jacobsen, dkk (2009), Penerapan metode inkuri akan menghasilkan 

peserta didik yang mampu memecahkan masalah-masalah dan membangun hipotesis-

hipotesis yang akan mereka jawab dengan data hasil penelitian mereka. Langkah 

pertama dalam memecahkan aktivitas-aktivitas inkuiri adalah mengidentifikasi masalah 

tetapi tidak semua topik dalam mata pelajaran dapat menggunakan metode inkuiri, 

metode ini akan membangun keterampilan mereka dalam meneliti. Langkah kedua 

dalam metode inkuiri adalah mengumpulkan data dari topik yang dipelajari. Langkah 

ketiga adalah analisis data, analisis data ini adalah menguji hipotesis diterima atau tidak. 

Jika hipotesis mereka tidak diterima, mereka perlu memperbaiki lagi proses dan 

tindakannya (Martinis Yamin, 2013:73). 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama mengajar siswa kelas 4 di SDN 

Peninggilan 4, peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi alasan kurang 

berkembangnya kemampuan berpikir kritis siswa, diantara beberapa faktor-faktor 

tersebut yaitu, 1). Peneliti menemukan bahwa hasil belajar IPA tentang  materi 
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perubahan lingkungan dan pengaruhnya sangatlah rendah dan belum mencapai KKM 

yang telah ditetapkan sekolah yaitu 65,  2). Umumnya metode yang digunakan adalah 

metode konvensional, yang mana metode tersebut adalah mengajar dengan sistem 

ceramah, sehingga menyebabkan siswa berpikir pasif serta hanya menerima materi 

dalam memori jangka pendek, dan 3). Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 

proses belajar mengajar masih kurang, sehingga materi yang disampaikan belum 

tercapai. 

Hasil lain yang diperoleh dari pengamatan ini yaitu peneliti juga menemukan 

bahwa hasil belajar IPA yang diperoleh siswa kelas 4 SDN Peninggilan 4 yaitu, 19 

(Sembilan belas) dari 30 (tiga puluh sembilan) siswa memperoleh nilai di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah, yaitu 65. Hal tersebut 

menunjukkan kurang berkembangnya pola pembelajaran yang disampaikan guru 

terhadap siswanya. 

Dari uraian faktor di atas terlihat sangat perlu adanya sebuah desain 

pembelajaran IPA yang akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, agar 

siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran secara mendalam dan nyata. Dalam 

hal ini maka untuk menjadikan anak untuk berpikir kritis, peneliti mencoba untuk 

menggunakan metode inkuiri guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Metode inkuiri adalah metode pembelajaran dimana siswa dituntut untuk lebih aktif 

dalam proses penemuan, penempatan siswa lebih banyak belajar sendiri serta 

mengembangkan keaktifan dalam memecahkan masalah. Dari latar belakang masalah 

tersebut maka peneliti mengambil judul PTK “Upaya meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis melalui metode inkuiri pada mata pelajaran IPA materi perubahan 

lingkungan dan pengaruhnya pada siswa kelas 4 SDN Peninggilan 4, kota Tangerang”. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif dan 

jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research) yaitu 

suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan 

sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Penelitian dilakukan pada siswa kelas IV di SDN Peninggilan 4 

Kota Tangerang. Penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2013-2014 

selama kurun waktu 4 bulan sejak Januari hingga April 2014.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Kemmis dan Mc.Taggart 

yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral, dengan diawali  perencanaan, 

tindakan, pengamatan, refleksi. Kemudian melakukan perencanaan kembali yang 

bertujuan untuk mengetahui tentang kemajuan, peningkatan, kemunduran, kekurang 

efektifan dari pelaksanaan sebuah tindakan yang telah dilakukan atau sebagai 

pemecahan masalah. 
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Gambar 1 Desain Penelitian Model Kemmis & Taggart 

Pada tahap perencanaan Peneliti menyusun rencana pembelajaran sebelum 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan, kemudian peneliti melakukan analisis standar isi 

untuk mengetahui Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan 

diajarkan. Peneliti juga mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

menyiapkan media pembelajaran serta alat bantu pelajaran lainnya yang dapat 

menunjang keberhasilan materi pembelajaran. Membuat skenario pembelajaran dengan 

membentuk kelompok kelompok kecil, tiap kelompok beranggotakan  7-8 orang dengan   

penyebaran tingkat kecerdasan. Peneliti membuat atau menyusun lembar kerja siswa 

hingga menyusun tes akhir pelajaran.  

Di tahap tindakan, Peneliti menyiapkan media dan alat bantu pelajaran dan 

memeriksa kehadiran siswa setelah itu mengadakan tanya jawab yang mengarah pada 

pokok bahasan dan menerangkan materi pokok yaitu perubahan lingkungan dan 

pengaruhnya, dengan menggunakan media pembelajaran yang telah disiapkan 

sebelumnya. Lalu peneliti mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok dan 

memberikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan secara berkelompok dan mandiri 

sehingga peneliti pun dapat melaksanakan pengamatan belajar siswa dan evaluasi 

(peneliti dan siswa berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran). Diakhir 

pembelajaran peneliti bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Dan siswa 

mengerjakan tes akhir pelajaran dan diberikan pekerjaan rumah.  

Selanjutnya Peneliti melakukan observasi untuk mengamati perilaku siswa 

terhadap penggunaan metode belajar, memantau diskusi/kerja sama antar siswa dan 

mengamati pemahaman siswa pada saat belajar.  

Pada tahap akhir di setiap siklus yaitu refleksi Peneliti mengkaji, melihat dan 

mempertimbangkan atas hasil atau dampak dari tindakan dari berbagai kriteria serta 

mengevaluasi hasil mutu, jumlah dan waktu dari setiap tindakan. Memperbaiki 

pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk digunakan pada siklus berikutnya. 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kondisi awal di SDN Peninggilan 4 Kota Tangerang sebelum diadakan 

penelitian tindakan kelas, siswa kelas IV berjumlah 30 siswa, yang terdiri dari 16 siswa 

laki-laki dan 14 siswa perempuan. Nilai KKM yang ditentukan oleh sekolah adalah 65. 

Nilai hasil ulangan tengah semester terdapat 11 siswa yang belum mencapai KKM (36,6 

%) dari 30 siswa. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pembelajaran IPA yang 

dilaksanakan di SDN Peninggilan 4 Kota Tangerang masih belum menggunakan 
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metode pembelajaran inkuri melainkan menggunakan  metode ceramah, serta kurangnya 

memanfaatkan media dalam pembelajaran, sehingga menyebabkan siswa jenuh dalam 

belajarnya. 

Setelah melakukan observasi awal, peneliti menemukan bahwa dalam 

pembelajaran IPA materi perubahan lingkungan dan pengaruhnya, masih banyak siswa 

yang belum mencapai nilai KKM yang telah ditentukan sekolah yaitu 65. Maka untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang terlihat dari hasil belajar siswa 

pada siswa kelas IV di SDN Peninggilan 4 Kota Tangerang, peneliti sebagai guru kelas 

IV membuat perbaikan dengan merancang tiga siklus. Perbaikan dilakukan dengan 

menerapkan metode inkuri dalam kegiatan pembelajaran. 

Instrumen tes yang digunakan berupa tes essay yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Sehingga, instrumen tes tersebut layak digunakan untuk penelitian. Hasil 

belajar siswa dianalisis untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa 

pada pembelajaran menggunakan metode Inkuiri. 

Pada siklus I, dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer selama 

pembelajaran pada pertemuan ke I dan II masih ada kekurangan, yaitu kegiatan 

pembelajaran masih belum berjalan dengan baik, guru harus lebih menguasai kelas 

supaya siswa dapat memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan serta aktif 

dalam kegiatan kelompok, sehingga tidak ada siswa yang bercanda, bermain dan 

mengobrol, dan juga waktu yang ditentukan bisa tercapai. Maka dari itu, untuk 

pelaksanaan siklus selanjutnya, peneliti mempunyai gambaran untuk memperbaiki 

proses pembelajaran yaitu dengan memperbaiki hal-hal seperti pembagian kelompok 

harus secara heterogen yang terdiri dari siswa yang mempunyai kelebihan dan 

kekurangan dibagi rata dalam kelompok, guru memotivasi siswa agar aktif dalam tiap-

tiap kelompok untuk memberikan ide-idenya dalam menjawab soal yang diberikan, 

supaya dalam pelaksanaannya tidak hanya siswa yang memiliki kelebihan saja yang 

aktif dalam kegiatan kelompok tersebut, tetapi siswa yang memiliki kekurangan pun 

tidak hanya diam dan bercanda. 

Pada siklus I nilai hasil belajar siswa yang mencapai KKM ada 19 dari 30 siswa 

(63,3%). Itu berarti ada 11 siswa yang belum mencapai KKM dan rata-rata nilai yang 

diperoleh dari siklus 1 yaitu 71,8. 

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode Inkuiri pada 

siklus I dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik namun 

dilihat dari hasil belajar diakhir siklus I terdapat 11 siswa yang mendapat nilai dibawah 

KKM. Hal ini dikarenakan pada saat peneliti penyampaikan tujuan pembelajaran 

mereka terlihat tidak memperhatikan dan asik mengobrol sehingga tidak mampu 

menjawab soal yang diberikan dengan baik. 

Prosentase jumlah siswa yang mencapai KKM yaitu 63,3% dan masih 

memerlukan perbaikan karena indikator keberhasilan dikategorikan berhasil jika 

prosentase minimal 75%. Oleh karenanya, pada akhir pelaksaan siklus I peneliti 

merancang dan melaksanakan siklus II guna memperbaiki kekurangan yang terdapat 

pada siklus I. 

Pada siklus II, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer 

selama pembelajaran pada pertemuan ke I dan II maka dapat dikatakan mengalami 

peningkatan dari siklus I. Peningkatan tersebut dapat disimpulkan yaitu dari segi guru 

dalam pembelajaran penggunaan metode inkuiri terlaksana dengan cukup baik. 

Sedangkan dari segi siswa, siswa sudah mulai mampu memecahkan setiap masalah 

yang diberikan guru dan mengkajinya dengan baik. 
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Kekurangan yang ada pada siklus II yaitu dari segi waktu, masih belum 

terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya, guru harus 

memperbaiki proses pembelajaran agar terlaksana sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangannya dari siklus II, maka dapat 

disimpulkan baik tindakan guru maupun siswa masih terdapat kekurangan, sehingga 

harus dilanjutkan ke siklus berikutnya, supaya peningkatan belajar siswa lebih baik lagi. 

Pada siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I. Dari 30 

siswa ada 23 siswa yang sudah mencapai KKM (76,6%). Itu berarti ada 7 siswa yang 

belum mencapai KKM dan rata-rata nilai yang diperoleh dari siklus II yaitu 74,3. 

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode Inkuiri pada 

siklus II dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran berjalan lebih baik dari siklus I, 

namun dilihat dari hasil belajar diakhir siklus II terdapat 7 siswa yang mendapat nilai 

dibawah KKM. Hal ini dikarenakan beberapa siswa tersebut tidak mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik, dalam pembelajaran berkelompok mereka tidak terlibat aktif 

dalam menyimpulkan materi sehingga kurang memahami materi dan bercanda saat 

pembelajaran berlangsung. 

Prosentase jumlah siswa pada siklus II ini yang mencapai KKM yaitu 76,6% dan 

dapat dikatakan meningkat karena telah mencapai prosentase minimal keberhasilan 

yaitu 75%. Namun, mempertimbangkan kekurangan pada proses dan hasil belajar pada 

siklus II peneliti merancang dan melaksanakan siklus III guna memperbaiki kekurangan 

yang terdapat pada siklus II. 

Pada siklus III, hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer selama 

pembelajaran pada siklus III pertemuan ke I dan II dapat dikatakan mengalami 

peningkatan dari siklus II. Peningkatan yang dialami dalam siklus III pertemuan ke I ini 

dapat terlihat dari tindakan siswa ketika kegiatan pembelajaran, siswa sudah memahami 

kegiatan kelompok dengan menemukan jawaban dari masalah yang diberikan, 

kerjasama dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Seiring dengan 

meningkatnya kegiatan kelompok siswa maka hasil post test pada akhir pelajaran pada 

siklus III pertemuan ke II juga meningkat, keseluruhan kegiatan siswa mengalamai 

peningkatan. Dalam kegiatan kelompok guru membimbing siswa dalam pembelajaran 

inkuiri sehingga siswa dapat memahami dan mampu berpikir kritis. Maka penelitian 

tindakan kelas ini, antara peneliti dan observer menyimpulkan bahwa tidak perlu 

diadakan tindakan berikutnya. Dan guru memberikan pengayaan kepada siswa untuk 

persiapan dalam mengikuti Ujian Akhir Sekolah. 

Pada siklus III hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus II. Dari 30 

siswa ada 26 siswa yang sudah mencapai KKM (86,6%). Itu berarti ada 4 siswa yang 

belum mencapai KKM dan rata-rata nilai yang diperoleh dari siklus III yaitu 80,8. 

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode Inkuiri pada 

siklus III dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran berjalan lebih baik dari siklus 

II, dan dilihat dari hasil belajar diakhir siklus III terdapat 4 siswa yang mendapat nilai 

dibawah KKM. Hal ini dikarenakan beberapa siswa sulit menerima materi pembelajaran 

karena tingkat pemahaman yang rendah sehingga tidak mampu menjawab soal yang 

diberikan dengan baik.  

Pada penelitian siklus III ini prosentase jumlah siswa yang mencapai KKM yaitu 

86,6% dan dapat dikatakan meningkat karena telah mencapai prosentase minimal 

keberhasilan yaitu 75%. Dari pelaksanaan penelitian pada siklus III pada mata pelajaran 

IPA dengan menggunakan metode inkuiri dapat dikatakan meningkat sehingga peneliti 

menyimpulkan untuk tidak diadakan tindakan berikutnya. 
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Dari hasil pelaksanaan penelitian mulai dari siklus I sampai III dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa meningkat, ini terlihat dari hasil 

belajar siswa yang terus mengalami peningkatan pada tiap siklusnya dan dalam kegiatan 

kelompok pada pembelajaran inkuiri pun terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran dari siklus I sampai dengan siklus 

III, peneliti akan membahas dan menganalisis hasil belajar yaitu berupa nilai rata-rata 

pada setiap siklusnya, prosentase hasil belajar, hasil observasi tindakan guru, dan hasil 

observasi tidakan siswa sebagai berikut. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Nilai Rata-rata Hasil Belajar IPA 

 

Analisis hasil belajar siswa yaitu pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 71,8 dan 

pada siklus II nilai rata-rata meningkat yaitu 74,3 hingga siklus III nilai rata-rata 

meningkat yaitu 80,8.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Grafik Prosentase Jumlah Siswa yang Melampaui KKM 

Analisis prosentase jumlah siswa yang melampaui KKM yaitu pada siklus I 

sebesar 63,3% pada siklus II prosentase meningkat menjadi 76,6% dan pada siklus III 

yaitu 86,6%.  
Tabel 1Hasil Proses Pengamatan Tindakan Guru  

No Siklus 
Nilai Pengamatan 

Pertemuan I Pertemuan II 

1 I 69,23 % 76,92 % 

2 II 84,61 % 92,30 % 

3 III 92,30 % 100 % 

 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

‘Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)’ 

 

723 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Siklus I Siklus II Siklus

III

Pertemuan I

Pertemuan II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Grafik Hasil Proses Pengamatan Tindakan Guru 

Analisis hasil observasi tindakan guru yang dilakukan oleh observer I yang 

mengamati tindakan guru pada proses pembelajaran berlangsung mulai dari siklus I 

sampai dengan siklus III, maka dapat disimpulkan bahwa pada siklus I pertemuan ke I 

mendapat nilai sebesar 69,23 % dan pada pertemuan ke II sebesar 76,92 %,  pada siklus 

II pertemuan ke I mendapat nilai sebesar 84,61 % dan pada pertemuan ke II 

mendapatkan nilai sebesar 92,30 % pada siklus II hasil observer tersebut mengalami 

peningkatan dibandingkan siklus I, namun peningkatan tersebut belum sesuai dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa. Oleh sebab itu diadakan penelitian berikutnya pada 

siklus III sehingga pengamatan yang di dapat pada siklus ini mengalami peningkatan 

dengan nilai pada siklus III pertemuan ke I dengan jumlah nilai sebesar 92,30 % dan 

pada pertemuan ke II dengan nilai 100 %, maka pengamatan pada siklus III ini 

mengalami peningkatan. 

Tabel 2Hasil Proses Pengamatan Tindakan Siswa 

No Siklus 
Nilai Pengamatan 

Pertemuan I Pertemuan II 

1 I 61,53 % 61,53 % 

2 II 69,23 % 84,61 % 

3 III 92,30 % 100 % 

 

 
Gambar 4 Grafik Hasil Proses Pengamatan Tindakan Siswa 

Analisis hasil observasi tindakan siswa yaitu setelah mengetahui hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh observer II yang mengamati tindakan siswa pada 

waktu pembelajaran berlangsung, bahwa nilai pengamatan yang diperoleh dari mulai 

siklus I sampai siklus III adalah sebagai berikut. Pada siklus I pertemuan ke I adalah 

sebesar 61,53 %, sedangkan tindakan siswa yang diperoleh  pada  pertemuan  ke II 
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adalah sebesar 61,53 %. Sedangkan nilai pada siklus II pertemuan ke I sebesar 69,23 % 

dan pertemuan ke II sebesar 84,61 %, Namun tindakan siswa dalam belajar masih dapat 

ditingkatkan lagi, untuk itu peneliti melanjutkan disiklus berikutnya. Sehingga 

pengamatan yang dilakukan pada siklus III pertemuan ke I adalah 92,30 % tetapi pada 

pertemuan ke II mengalami peningkatan sebesar 100 %, maka penelitian ini meningkat 

dan tidak dilakukan lagi putaran berikutnya. 

PENUTUP 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode inkuiri pada siswa kelas IV SDN Peninggilan 4 Kota Tangerang, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa meningkat, hal ini terlihat 

dari hasil belajar siswa, dalam hal pengetahuan siswa memahami materi yang 

disampaikan, pada pembelajaran kelompok diantaranya dalam mengkaji masalah, 

mencari jawaban, kerjasama, setelah itu dilanjutkan dengan menemukan dan 

menyimpulkan hasil penelitian. Sehingga pada waktu test individu siswa memahami 

materi yang diujikan dan memiliki rasa percaya diri. 

Selain tujuan dari penilitian ini tercapai, Peneliti juga dapat memberikan 

rekomendasi bahwa: (1) Dalam kegiatan pembelajaran khususnya pada pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), hendaknya guru mampu menciptakan kondisi belajar 

yang kondusif dan menyenangkan sehingga dalam kegiatan belajar, dapat menciptakan 

suatu kesan yang memuaskan dan mendalam bagi siswa, kesan tersebut dapat 

menjadikan pengalaman yang suatu saat nanti dapat dikembangkan lebih lanjut. Dengan 

menggunakan metode inkuiri ternyata mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan hasil dalam belajar siswa. (2) 

Sebelum melaksanakan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), hendaknya guru 

memanfaatkan keadaan disekitar sekolah untuk dijadikan media dan sumber belajar, 

sehingga para siswa khususnya pada siswa SDN Peninggilan 4 kelas IV Kota 

Tangerang, mampu mengetahui keadaan lingkungan sekitar dengan lebih baik dan 

ketika belajar mampu berkomunikasi aktif dan kreatif serta mempunyai keberanian 

dalam mengungkapkan ide-ide dan menjawab pertanyaan, sehingga pengalaman yang 

didapat menjadikan hasil belajar lebih baik. (3) Sebelum melaksanakan metode inkuiri 

guru seyogianya memahami sebaik mungkin tentang pembelajaran. Perangkat 

pembelajaran yang harus disiapkan diantaranya adalah RPP, buku materi, LKS dan 

instrumen penilaian dan instrumen pengamatan. (4) Ketika akan menerapkan metode 

inkuiri, guru sebaiknya menjelaskan tahapan-tahapan pembelajaran siswa secara jelas 

dan lengkap. 
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN LITERASI 

DENGAN MEDIA BUKU CERITA BERGAMBAR (BCB) DAN 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE POEMS FOR TWO VOICE 

(PTV) MELALUI STRATEGI PEMETAAN PIKIRAN UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI BEBAS 
 

Aini Rizqoh 

SDN Girimoyo 03 Karangploso Malang Jawa Timur 

Email: ainiriezqohnehan@gmail.com 

 

Abstrak  
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan penerapan pembelajaran literasi dengan 

media BCB dan kooperatif tipe Poems for Two Voices (PTV) dengan strategi 

pemetaan pikiran  yang meliputi: (a) tahap pra menulis untuk membuat pemetaan 

pikiran dari BCB yang telah dibaca, (b) tahap menulis untuk mendeskripsikan kata, 

frasa, menjadi larik puisi, bait puisi dan (c) tahap pasca menulis untuk membaca 

puisi; (2) meningkatkan  kemampuan menulis puisi dengan memperhatikan tema 

yang tepat sesuai BCB yang dipilih dan dibaca, diksi, pencitraan, bunyi rima, dan 

irama pada siswa kelas V SD.Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif 

dan jenisnya adalah penelitian tindakan kelas. Data proses dari penelitian ini berupa 

data hasil observasi, pedoman wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan 

rubrik penilaian menulis puisi. Data hasil dari penelitian ini berupa (karya sastra) 

puisi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penggunaan model pembelajaran literasi 

dengan BCB dan pembelajaran kooperatif tipe Poems for Two Voices (PTV) dengan 

strategi pemetaan pikiran dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

puisi. 

Kata kunci: pembelajaran literasi, Buku Cerita Bergambar (BCB), Poems for Two 

Voices (PTV), pemetaan pikiran, menulis puisi. 

 

Pembelajaran menulis puisi sering menemui kendala, diantaranya siswa 

mengalami kesulitan bagaimana memulai menulis puisi, siswa juga kurang tertarik 

mengikuti pembelajaran menulis puisi. Kesulitan siswa tersebut merupakan hal yang 

wajar karena menulis puisi membutuhkan proses yang lama dan siswa butuh latihan. 

Hasil pengamatan penulis di kelas V SDN Girimoyo 03 Karangploso Malang Tahun 

Pelajaran 2015/2016 menunjukkan bahwa guru memberi tugas langsung kepada siswa 

untuk menulis puisi, sehingga hasilnya belum maksimal. Dalam tes pratindakan, 

diperoleh bahwa nilai rata-rata nilai siswa masih di bawah KKM yaitu, 75,00. Hal 

tersebut terlihat dari hasil menulis puisi siswa yaitu dari 44 siswa hanya 23,73 %  atau  

10 siswa yang mencapai KKM, dan 77,27 %  siswa lainnya yakni 34 siswa belum 

mencapai KKM yang ditentukan. Kondisi tersebut disebabkan rendahnya minat menulis 

siswa dan penggunaan strategi mengajar yang belum variatif dan tidak optimal. 

 Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran Bahasa 

Indonesia tingkat Sekolah Dasar, menulis adalah salah satu  keterampilan yang 

ditekankan pembinaannya. Hal tersebut terjabarkan dalam Standar Kompetensi menulis 

khususnya kemampuan bersastra, yakni siswa diharapkan dapat mengekspresikan karya 

sastra yang diminati (puisi, prosa, dan drama) dalam bentuk sastra tulis yang kreatif 

serta dapat menulis kritik dan esai sastra berdasarkan  ragam  sastra yang  telah dibaca 

(Depdiknas, 2006:22). 

Kompetensi dasar tersebut mengisyaratkan sebuah proses. Melalui tahapan 

proses menulis, siswa diajak dan diarahkan untuk menemukan hal-hal yang 

mailto:ainiriezqohnehan@gmail.com
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dipikirkannya. Hal-hal yang dipikirkannya tidak lepas dari pengalaman dan 

pengetahuan yang dimilikinya. Tahapan-tahapan yang bermula dari pemunculan 

gagasan sampai menjadi suatu karya disebut dengan proses menulis kreatif. Menulis 

puisi termasuk ke dalam menulis kreatif.  

 Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa keterampilan menulis puisi sangat 

penting. Oleh karena itu, menulis harus dilatih secara sungguh-sungguh agar tujuan 

pembelajaran menulis dapat tercapai secara optimal. Hal ini penting untuk dilaksanakan 

mengingat menulis merupakan sarana yang penting untuk mengembangkan intelektual 

anak sejak pendidikan dasar. Keterampilan menulis merupakan proses belajar yang 

memerlukan ketekunan berlatih, semakin rajin berlatih keterampilan menulis semakin 

meningkat. Oleh karena itu, keterampilan menulis siswa perlu ditumbuhkembangkan 

dan diharapkan mempunyai kemampuan menulis berbagai hal termasuk menulis sastra 

yakni menulis puisi. Melihat banyaknya manfaat yang akan diperoleh, seharusnya 

kegiatan menulis puisi menjadi kegiatan yang diminati siswa. Namun realita di sekolah 

menunjukkan bahwa menulis puisi masih menjadi kegiatan yang sulit bagi siswa. 

 Dengan permasalahan tersebut yang dihadapi siswa kelas V SDN Girimoyo 03 

Karangploso Malang, maka permasalahan tersebut perlu dianggulangi melalui 

peningkatan kemampuan pembelajaran  menulis puisi. Upaya yang dapat dilakukan 

adalah dengan model pembelajaran literasi dengan media BCB. Pembelajaran literasi 

adalah bentuk pembelajaran dimana kemampuan menulis dan membaca diajarkan 

secara menyeluruh di waktu yang bersamaan. Yang dilakukan guru sebelum belajar 

literasi adalah menyiapkan kelas dengan dikondisikan seliterasi mungkin, dengan kelas 

yang penuh wacana, diadakannya perpustakaan kelas yang dipenuhi buku-buku bacaan 

yang menarik, bermakna, bervariasi yang tentunya disukai anak. Sehingga kebutuhan 

anak dalam minat membaca dan menulis akan terpenuhi dan anak akan tenggelam 

dalam kondisi atau lingkungan yang menjadikan mereka literat.  

Anak mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk dapat mempelajari literasi 

jika mereka diberi perlakuan dan kondisi yang tepat. Budaya membaca harus kita 

tumbuhkan sejak dini, sesuai dengan Peraturan Menteri berupa Permen 23/2015 tentang 

Penumbuhan Budi Pekerti melalui pembiasaan membaca buku non-pelajaran 15 menit 

setiap hari sebelum pelajaran dimulai di seluruh Indonesia (dalam Dharma, 2015). 

Gerakan literasi mendobrak menuju generasi emas 2045. Pembelajaran literasi dipandu 

dengan BCB dalam pembelajaran menulis puisi menjadi salah satu alternatif yang baik. 

Menurut Tuckers (dalam Widiyati, 2013) menyatakan berdasarkan hasil riset 

menunjukkan bahwa BCB merupakan media yang jitu bagi proses belajar yang melatih 

aspek emosional dalam kehidupan anak-anak. Sebab, ketika seseorang masih kanak-

kanak, keadaan psikologisnya masih mudah dibentuk dan dipengaruhi. Oleh sebab itu, 

ketika faktor yang mempengaruhi adalah hal yang positif maka emosi anak akan positif 

juga. Dengan BCB anak akan terpesona dan akan mengajak imajinasinya terbang ke 

angkasa. BCB itu akan mengajak anak ke dunia yang indah yang tidak pernah anak 

bayangkan sebelumnya. 

Upaya tersebut dipadu dengan menciptakan pembelajaran kooperatif secara 

berpasangan. Karena selama ini menulis puisi belum pernah dilakukan secara 

kooperatif. Dalam menulis puisi siswa menemukan ide secara bersama-sama. 

Pembelajaran kooperatif tipe Poems for Two Voices yang dikembangkan oleh Kagan 

(2009) merupakan model pembelajaran menulis puisi secara berpasangan dalam 

menuangkan ide dan gagasannya dalam menulis puisi. Diharapkan dengan model 

tersebut siswa mudah dan lebih fokus dalam menemukan ide gagasan tanpa 
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kebingungan. Siswa dapat bekerja sama, tukar pendapat dengan pasangan belajarnya. 

Hasil puisi yang ditulis siswa akan lebih bermakna dan sesuai dengan unsur dalam puisi 

dan siswa lebih termotivasi dan senang dalam menulis puisi. Dalam pembelajaran 

kooperatif tipe Poems for Two Voices (PTV) ini, keterampilan sosial yang diharapkan 

meliputi: keterampilan social (social skill), keterampilan berkomunikasi 

(communication skill), membuat keputusan (decision-making), membangun 

pengetahuan (knowledge building), dan menyampaikan informasi (presenting info) 

(Kagan and Kagan, 2009: 6.31). 

 Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan yang berpusat kelompok dan 

berpusat pada siswa untuk pengajaran dan pembelajaran di kelas (Sharan, 2012:561). 

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana 

siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu 

dengan yang lainnya untuk memahami materi pelajaran (Slavin, 2005:4).  

Arsyad (2010:15) mengemukakan bahwa dalam suatu proses belajar mengajar 

ada unsur yang amat penting yaitu metode mengajar dan media pembelajaran, kedua 

aspek ini saling berkaitan. Media pembelajaran merupakan salah satu langkah yang 

tepat untuk membangkitkan dan merangsang pikiran, minat dan perhatian siswa. Untuk 

mendukung upaya tersebut juga dilakukan pemanfaatan penggunaan media.  

Berdasarkan BCB, siswa bebas memilih tema yang mereka inginkan sesuai 

dengan yang diminatinya. Dengan media BCB tersebut siswa menulis puisi secara 

berpasangan lebih menyenangkan. Materi yang diajarkan berupa langkah-langkah 

menyusun puisi sesuai unsur puisi, memberi contoh puisi yang baik, pemanfaatan BCB 

secara optimal. Dengan membaca BCB sebelum menulis puisi, siswa mudah 

menuangkan imajinasinya ketika menulis puisi. Dengan media BCB tersebut, siswa 

yang pada mulanya sulit menulis serta tidak berminat pada puisi menjadi mudah dan 

senang menulis puisi. 

 Beberapa hasil penelitian yang cukup relevan juga mendasari dalam penggunaan 

BCB. Hal tersebut didukung dari penelitin Widiyati (2013), menyimpulkan bahwa 

penggunaan BCB dapat meningkatkan minat dan kemampuan membaca permulaan.  

 Penelitian strategi pemetaan pikiran, telah dilaksanakan Murti (2013). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa strategi pemetaan pikiran dapat meningkatkan 

kemampuan menulis puisi pada proses dan hasil siswa kelas V SDN Banggle 02 

Kanigoro Blitar. Pengimajinasian menulis puisi juga dibantu pemetaan pikiran. 

Pemetaan pikiran adalah suatu teknik grafis yang memungkinkan anak-anak untuk 

mengeksplorasikan seluruh kemampuan otaknya untuk keperluan berpikir dan belajar 

(Windura, 2008:16). 

Penerapan model pembelajaran literasi dengan media BCB dan pembelajaran 

kooperatif tipe Poems for Two Voices (PTV) melalui strategi pemetaan pikiran sangat 

cocok digunakan karena memudahkan siswa menulis puisi melalui tahapan-tahapan. 

Menulis puisi secara kooperatif (berpasangan) akan menjadi pengalaman baru yang 

menyenangkan dan pembelajaran bermakna bagi siswa. Media yang digunakan juga 

terjangkau dengan memanfaatkan BCB yang ada perpustakaan sekolah, atau siswa 

boleh membawa BCB dari rumah, ataupun disediakan guru. Tema yang dipilih 

disesuaikan dengan tema kelas V, disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan 

kebutuhan siswa. Tahap pramenulis membuat pemetaan pikiran dari BCB yang dibaca. 

Tahap menulis mendeskripsikan kata, frasa, dan larik puisi. Tahap pascamenulis adalah 

membaca puisi ke depan kelas, dan selanjutnya dipajang pada mading kelas sebagai 
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bentuk apresiasi dan penghargaan karya. Untuk selanjutnya hasil puisi dipilih yang 

terbaik untuk diberi reward dari guru. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,  maka rumusan  

masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan model pembelajaran literasi 

dengan media BCB dan pembelajaran kooperatif tipe Poems for Two Voices (PTV) 

melalui strategi pemetaan pikiran untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi pada 

siswa kelas V SDN Girimoyo 03 Karangploso Malang? 

 Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 

pembelajaran literasi dengan media BCB dan pembelajaran kooperatif tipe Poems for 

Two Voices (PTV) melalui strategi pemetaan pikiran untuk meningkatkan kemampuan 

menulis puisi pada siswa kelas V SDN Girimoyo 03 Karangploso Malang tahun 

pelajaran 2015/2016. 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat (1) Bagi guru, hasil 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk   menentukan pemilihan 

dan pemanfaatan media pembelajaran menulis puisi, sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai, (2) Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan menulis 

puisi, (3) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini sebagai referensi penelitian lanjutan 

yang relevan. agi guru, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

untuk   menentukan pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran menulis puisi, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut jenisnya penelitian 

ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research), 

penelitian ini dipilih karena dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di 

kelas. PTK adalah proses investigasi terkendali untuk menemukan dan memecahkan 

masalah pembelajaran di kelas, proses pemecahan tersebut dilakukan secara bersiklus 

dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di kelas 

tertentu. Ciri utama PTK adalah: 1) masalahnya berasal dari latar/ kelas tempat 

penelitian dilakukan; 2) proses pemecahan masalah tersebut dilakukan secara bersiklus; 

dan 3) tujuannya untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas, atau meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas (Akbar, 2010:28). 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Girimoyo 03 Karangploso 

Malang yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 33 Girimoyo Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang. 

 Lokasi sekolah berada di sebelah timur Rest Area Kecamatan Karangploso. 

Latar belakang orangtua dari siswa di SDN Girimoyo 03 Karangploso ini hampir sama. 

Sebagian besar orang tua siswa bekerja sebagai pegawai, pedagang dan swasta.  

 Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN Girimoyo 03 Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang. Jumlah siswa kelas V sebanyak 44 orang siswa, yang 

terdiri dari 12 orang siswa laki-laki dan 32 orang siswa perempuan. 

Tabel 3.1 Jumlah Siswa Kelas V SDN Girimoyo 03 Karangploso Malang 
No Jenis Kelamin Jumlah Siswa 

1. Laki-laki 12  Orang 

2. Perempuan 32 Orang 

 Jumlah Siswa 44  Orang 

Sumber: Data siswa kelas V SDN Girimoyo 03 Karangploso Malang Tahun Pelajaran 2015/2016. 
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Data penelitian tindakan ini adalah data proses dan data hasil tindakan 

pembelajaran. Data proses dari penelitian ini berupa data hasil observasi terkait 

pembelajaran menulis puisi, wawancara, dan dokumentasi. Data hasil berupa hasil 

penerapan model pembelajaran literasi dengan media BCB dan pembelajaran kooperatif 

tipe Poems for Two Voices (PTV) melalui strategi pemetaan pikiran. 

 Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. 

Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan dan perkembangan 

pembelajaran keterampilan menulis puisi yang berlangsung di dalam kelas. Teknik 

observasi digunakan untuk merekam kualitas proses belajar mengajar berdasarkan 

instrumen observasi. Instrumen yang digunakan dalam kegiatan observasi berupa 

lembar observasi guru dan siswa.  

 Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menilai keadaan 

seseorang, dalam hal ini berupa respon siswa kelas V terhadap pembelajaran menulis 

puisi.Wawancara dilakukan terhadap guru dan siswa untuk menggali informasi guna 

memperoleh data yang berkenaan dengan aspek-aspek pembelajaran, penentuan 

tindakan, dan respon yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan. 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan memperkuat data hasil 

observasi. Wawancara dilakukan peneliti terhadap siswa untuk mengetahui kesulitan, 

hambatan, kesan selama pembelajaran dan melakukan penilaian terhadap pembelajaran 

menulis puisi. Data hasil wawancara akan digunakan untuk melengkapi data penelitian 

dan untuk melakukan tindakan selanjutnya. 

Catatan lapangan digunakan bersamaan dengan implementasi tindakan. Tim 

peneliti membuat catatan harian secara rinci tentang bagaimana proses penerapan 

tindakan yang dilakukan guru dan siswa serta rekaman situasi kelas selama proses 

pembelajaran. Catatan lapangan ini berisi tentang hal-hal yang terjadi selama 

berlangsungnya pembelajaran dan interaksi guru-siswa, siswa-siswa yang terkait dengan 

penerapan model pembelajaran literasi dengan BCB dan pembelajaran kooperatif tipe 

Poems for Two Voices (PTV) melalui strategi pemetaan pikiran yang tidak terekam 

dalam lembar observasi.  

Pelaksanaan pembelajaran menulis puisi ini dikatakan berhasil/meningkat, 

minimal mencapai persentase 70%-80% yang berarti “baik” dari sejumlah deskriptor 

yang telah terumus rambu-rambu analisis proses dan hasil dan jika dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan guru, ternyata hasilnya ada butir-butir pembelajaran yang 

belum tercapai, maka peneliti bersama guru sebagai praktisi melakukan refleksi untuk 

merencanakan tindakan berikutnya. Kegiatan ini dilakukan sampai waktu penelitian 

berakhir. 

Tabel 3.2 Taraf Keberhasilan/Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi 

Taraf keberhasilan/kemampuan 

 

Sebutan 

86-100 Sangat baik 

70-85 Baik 

51-69 Cukup 

0-50 Kurang 

 

  Evaluasi dilaksanakan setelah pelaksanaan tindakan, yaitu pada setiap akhir 

siklus dengan memperhatikan pedoman penilaian yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Evaluasi terhadap peningkatan kemampuan menulis puisi melalui model pembelajaran 
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kooperatif tipe Poems for Two Voices (PTV) dengan strategi pemetaan pikiran 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

             ∑
                    

             
        

Evaluasi hasil pembelajaran menulis puisi mengacu pada indikator pencapaian 

hasil belajar keterampilan menulis siswa melalui model pembelajaran literasi dengan 

BCB dan pembelajaran kooperatif tipe Poems for Two Voices (PTV) dengan strategi 

pemetaan pikiran. Evaluasi hasil juga difungsikan sebagai balikan bagi peneliti untuk 

memperbaiki dan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan kelas, 

maka penelitian ini menggunakan penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart 

(1988:11), yaitu berbentuk spiral dari siklus I ke siklus berikutnya. Setiap siklus 

meliputi:  perencanaan (planning), tindakan dan observasi (acting and observing), dan 

refleksi (reflecting). 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 siklus yang setiap siklusnya terdiri atas 3 

kali pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 3 (tiga) tahapan yakni sebagai berikut: 1) 

Perencanaan (planning), 2) Pelaksanaan tindakan (acting) dan Pengamatan (observing); 

dan 3) Refleksi (reflecting). 

 Berdasarkan hasil data dari pelaksanaan tindakan, peneliti melakukan refleksi 

atas proses pembelajaran yang dicapai pada saat pembelajaran. Refleksi yang dimaksud 

adalah berpikir ulang dan menelaah kembali terhadap apa yang telah dilakukan, apa 

yang belum dilakukan, apa yang ingin dicapai, apa yang belum dicapai, masalah apa 

saja yang belum terpecahkan, dan menentukan tindakan yang dilakukan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa yang selanjutnya akan dilanjutkan ke 

siklus II. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Siklus I 

Adapun hasil penghitungan persentase keterlaksanaan penerapan pembelajaran 

literasi dengan media BCB dan pembelajaran kooperatif tipe Poems for Two Voices 

(PTV) dengan strategi pemetaan pikiran dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1  Hasil Persentase Keterlaksanaan Penerapan PTV dengan Strategi Pemetaan Pikiran dan 

Media Gambar Siklus I 
 

Keterlaksanaan Pembelajaran Siklus I 

Rerata Skor*) Rerata*) Rerata %*) 

89,5 4,5 89,5% 

Catatan:     %  =  Persentase          Skor Maksimal= 100      Skor Maksimal Indikator= 5 

                   *) = Nilai rerata dan persentase diperoleh dari rata-rata hasil observasi selama 2 pertemuan 

 

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, diperoleh bahwa hasil observasi keterlaksanaan 

pembelajaran yakni penerapan pembelajaran literasi dengan BCB dan pembelajaran 

kooperatif  tipe  Poems for Two Voices (PTV) dengan strategi pemetaan pikiran untuk 

meningkatkan kemampuan menulis puisi di kelas V SDN Girimoyo 03 Karangploso 

Malang mencapai 89,5% pada pertemuan-1, 95% pada pertemuan -2. Sedangkan 

persentase rata-rata keterlaksanaan pembelajaran pada siklus I mencapai sebesar 89,5%. 

 Berdasarkan hasil analisis kemampuan menulis puisi pada siklus I diketahui 

bahwa nilai rata-rata menulis puisi adalah 76 dengan kategori baik. 
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Peningkatan kemampuan menulis puisi prasiklus ke siklus I diuraikan sebagai berikut. 

Kemampuan mengembangkan tema sesuai gambar kelompok tinggi prasiklus 

mendapatkan nilai 78 (B) meningkat pada siklus I menjadi 93 (SB). Kelompok sedang 

mendapatkan nilai 73 (B) meningkat pada siklus I menjadi 83 (B). Kelompok rendah 

mendapatkan nilai 64 (C) meningkat menjadi 73 (B). 

Kemampuan memilih kata yang tepat kelompok tinggi prasiklus mendapatkan 

nilai 73 (B) meningkat pada siklus I menjadi 87 (B). Kelompok sedang mendapatkan 

nilai 74 (B) meningkat pada siklus I menjadi 81 (B). Kelompok rendah mendapatkan 

nilai 65 (C) meningkat menjadi 75 (B). 

Kemampuan menggunakan citraan kelompok tinggi prasiklus mendapatkan nilai 

71 (B) meningkat pada siklus I menjadi 78 (SB). Kelompok sedang mendapatkan nilai 

61 (C) meningkat pada siklus I menjadi 69 (C). Kelompok rendah mendapatkan nilai 58 

(K) meningkat menjadi 62 (C). 

Kemampuan menuliskan rima kelompok tinggi prasiklus mendapatkan nilai 75 

(B) meningkat pada siklus I menjadi 85 (SB). Kelompok sedang mendapatkan nilai 58 

(K) meningkat pada siklus I menjadi 61 (C). Kelompok rendah mendapatkan nilai 57 

(K) meningkat menjadi 60 (K). 

Kemampuan menuliskan irama kelompok tinggi prasiklus mendapatkan nilai 73 

(B) meningkat pada siklus I menjadi 81 (B). Kelompok sedang mendapatkan nilai 62(K) 

meningkat pada siklus I menjadi 69 (C). Kelompok rendah mendapatkan nilai 55 (K) 

meningkat menjadi 65 (C). Peningkatan kemampuan menulis puisi prasiklus ke siklus I 

dijelaskan pada Tabel 3.2. 
Tabel 4.2 Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Prasiklus ke Siklus I 

Kelompok 

Terteliti 
Prasiklus Siklus I 

Peningkatan 

(%) 

Tinggi 74 86 12 

Sedang 65 75 10 

Rendah 57 68 11 

Rata-rata 65 76 11 

 

 Peningkatan kemampuan menulis prasiklus ke siklus I sebagai berikut. 

Kelompok tinggi meningkat sebesar 12%, kelompok sedang meningkat sebesar 10%, 

dan kelompok sedang meningkat sebesar 11%. Rata-rata peningkatan dari prasiklus ke 

siklus I sebesar 11%. 

Berdasarkan hasil analisis data proses pada siklus I, kemampuan siswa yang 

perlu ditingkatkan adalah kemampuan menuliskan rima dan irama yang masih kurang. 

Untuk melakukan perbaikan terhadap beberapa kemampuan yang belum mengalami 

peningkatan yang signifikan dan meningkatkan kualitas proses kemampuan menulis 

puisi perlu diadakan tindakan siklus II. 

2. Hasil Siklus II  

  Hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran sudah memperoleh skor rata-rata 

95 dengan besar persentase keterlaksanaan mencapai 95%, hal ini tentunya jauh lebih 

tinggi jika dibandingkan pada siklus I yang hanya 89,5%. Dengan demikian peran guru 

(peneliti) dalam pembelajaran dengan penerapan pembelajaran literasi dengan media 

BCB dan kooperatif tipe Poems for Two Voices melalui strategi pemetan pikiran sudah 

relevan dengan langkah-langkah-langkah Poems for Two Voices (PTV). 
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Tabel 4.3 Perbandingan Hasil Persentase Keterlaksanaan Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 
 

Keterlaksanaan Pembelajaran 

Siklus I Siklus II Peningkatan 

Skor Persentase (%) Skor Persentase (%) Skor Persentase (%) 

89,5 89,5% 95 95% 5,5 5,5% 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah skor 

keterlaksanaan pembelajaran sebesar 1,5 poin atau peningkatan persentase 

keterlaksanaan sebesar 5,5% pada dari siklus I ke siklus II. 
 

Tabel 4.4 Perbandingan Nilai Rata-rata Kemampuan Menulis Puisi 

Nilai Rata-Rata Prasiklus 
Nilai 

Rata-Rata Siklus I 

Nilai 

Rata-Rata Siklus II 

65 76 84 

 

  Nilai rata-rata kemampuan menulis puisi siswa prasiklus sebesar 65, meningkat 

pada siklus I mencapai sebesar 76, dan meningkat pada siklus II mencapai 84. Adapun 

peningkatan nilai rata-rata kemampuan menulis puisi siswa kelas V SDN Girimoyo 03 

Karangploso Malang dideskripsikan dalam Grafik 1 berikut. 
 

 
 

Grafik 4.1 Peningkatan Nilai Rata-Rata Kemampuan Menulis Puisi pada Setiap Siklus 

 

  Secara khusus, peningkatan hasil kemampuan menulis puisi pada masing-

masing aspek dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.5  Peningkatan Nilai Rata-Rata Kemampuan Menulis Puisi pada Setiap Aspek 

No 
Aspek 

Nilai 

Rata-Rata Siklus I 

Nilai 

Rata-Rata Siklus II 

Peningkatan 

(%) 

1 Tema sesuaigambar 83 90 7 

2 Diksi 79 86 7 

3 Citraan 70 79 9 

4 Rima 69 75 6 

5 Irama 72 78 6 

 

  Adapun perbandingan nilai rata-rata di atas pada setiap siklus dapat dilihat pada 

Grafik 4.2 berikut.  
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64 

 
 

Grafik 2 Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi pada Setiap Aspek 

Melalui pembelajaran literasi dengan media BCB dan pembelajaran kooperatif  

tipe Poems for Two Voices (PTV) melalui strategi pemetaan pikiran  ini untuk 

meningkatkan kemampuan menulis puisi yang menekankan pada suasana pembelajaran 

yang konstruktif, kondusif, menyenangkan (joyfull learning) dan bermakna 

(meaningfull learning)  membuat aktivitas belajar menulis puisi siswa menjadi 

meningkat sangat signifikan.  

Aktivitas pembagian kelompok berpasangan dilakukan oleh guru. Pada siklus I 

dan II pertemuan pertama guru membagi siswa dalam 22 kelompok secara berpasangan 

dalam menulis puisi. Pembagian jumlah kelompok berpasangan yang terdiri dari dua 

siswa tersebut mengacu kepada pendapat Kagan & Kagan (2009: 1.19) bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pengaturan pengajaran yang mengacu pada kelompok 

kecil yang heterogen saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Siswa 

bekerja sama untuk belajar dan bertanggung jawab untuk pembelajaran teman kelompok 

dan dirinya sendiri. Implikasi dari pendapat diatas dapat dinyatakan bahwa aktivitas 

belajar siswa yang komunikatif dan interaktif melalui penyelesaian tugas-tugas yang 

dilakukan dalam kelompok kecil. Melalui kelompok kecil siswa bekerjasama, berbagi 

informasi, saling meyakinkan dalam usaha memahami dan menyelesaikan materi yang 

ditugaskan.  

Kemampuan membaca-menulis dalam program pengajaran literasi yaitu 

pembelajaran membaca dan menulis yang dikembangkan secara bersama. Kondisi 

terbaik bagi anak belajar membaca dan menulis adalah ketika ia belajar membaca dan 

ketika ia menulis. Hal tersebut sesuai bahwa pembelajaran literasi motivasi siswa 

dibangun oleh “lingkungan kelas yang literat, sikap guru, dan partisipasi orang tua” 

(Gipayana, 2009: 27). Lingkungan yang literat antara lain didukung oleh perpustakaan 

kelas, tempat membaca, menulis, diskusi dan pajangan. Begitu pula, ketika 

menginginkan anak belajar menulis maka anak harus diberikan kesempatan untuk 

menulis. Tanpa melalui proses pengalaman atau penggunaan potensi anak, proses 

berliterasi akan terhambat. 

Proses tersebut di atas terbukti dapat meningkatkan kegiatan tahap pra menulis, 

yaitu membuat pemetaan pikiran. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Siswanto dan 

Hasanah (2011) yang mengemukakan bahwa strategi menulis puisi dapat dilakukan 

dengan (1) kegiatan membaca, misalnya membaca kumpulan puisi, (2) menulis puisi 

dengan mendengarkan nyanyian, instrumentalia, dan membacakan cerita. Hal tersebut 

selaras dalam kegiatan yang dilakukan pada pramenulis yaitu mendengarkan penjelasan 
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guru tentang pemodelan guru tentang pemetaan pikiran, kemudian dilanjutkan dengan 

pembacaan puisi yang dimodelkan guru dan siswa juga mendapat kesempatan tersebut. 

PENUTUP 

Penerapan model pembelajaran literasi dengan media BCB dan pembelajaran 

kooperatif tipe Poems for Two Voices (PTV) melalui strategi pemetaan pikiran telah 

terlaksana dengan prosedur meliputi tahapan (a) tahap pra menulis, siswa membuat 

pemetaan pikiran dari BCB yang telah dibaca, (b) tahap menulis, siswa 

mendeskripsikan kata dari kata kunci menjadi frasa dan mengubahnya menjadi larik dan 

bait puisi, dan (c) tahap pasca menulis, siswa membacakan hasil puisinya secara 

berpasangan. Secara keseluruhan penerapan pembelajaran literasi dengan media BCB  

dan pembelajaran kooperatif  tipe Poems for Two Voices (PTV) melalui strategi 

pemetaan pikiran  telah terlaksana dengan optimal, pada siklus I dengan kualifikasi 

sangat baik mencapai 89,5%; dan siklus II dengan kualifikasi sangat baik mencapai 

95%. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran literasi 

dengan media BCB dan pembelajaran kooperatif tipe Poems for Two Voices melalui 

strategi pemetaan pikiran sangat efektif diimplementasikan untuk meningkatkan 

kemampuan menulis puisi siswa kelas V Sekolah Dasar. 
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BEST PRACTICES PENDIDIKAN KARAKTER 
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Abstrak  
Kecenderungan pesat dan fenomena terjadinya De-Humanisasi dan De-Moralisasi  

yang terjadi di negeri ini merupakan keprihatinan yang mendalam pada persoalan 

karakter bangsa. Fenomena tersebut juga merupakan indikasi bahwa pendidikan 

karakter bangsa ini belum berjalan secara optimal. Belum optimalnya praktik 

pendidikan karakter ini diduga terkait dengan ―belum baiknya‖ praktik pendidikan 

karakter di negeri ini. Artikel yang merupakan kompilasi dari hasil pengamatan, 

penelitian deskriptif—lintas judul penelitian, dan pengalaman mengajar, yang 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi, yang dianalisis secara kualitatif deskriptif ini  

disajikan dalam sebuah artikel yang isinya lebih menonjolkan praktik terbaik dalam 

pendidikan karakter secara lintas situs. Hasil penelitian yang merupakan Best 

Practices Pendidikan dan Pembelajaran Karakter adalah bahwa penentuan 

posisioning dan visi ―Sekolah Jujur‖ dan ―Pembelajaran Kooperatif yang Kuat‖  

mampu menjadi pemicu tumbuhnya berbagai karakter baik.  Model Triprakoro yang 

dibangun dengan pendekatan dan teori komprehenshif merupakan model 

pembelajaran yang sangat efektif terjadinya proses internalisasi nilai-nilai kebaikan 

sehingga  mampu menumbuhkan kesadaran diri murid  berkarakter baik. 

Direkomendasikan Model Triprakoro tersebut dapat disebarkan dan 

diimplementasikan secara luas.  

Kata-Kata Kunci: Best Practices Pendidikan Karakter, Sekolah Jujur, 

Pembelajaran Kooperatif, dan Model Triprakoro. 

 

Terjadinya percepatan proses dehumanisasi dan demoralisasi akhir-akhir ini, 

lebih-lebih dengan picuan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi  menjadikan 

begitu banyak manusia yang semakin: (1)  terasing dengan Tuhannya, (2) terasing 

dengan sesama manusia, (3) terasing dengan lingkungan hidupnya, (4) terasing dengan 

bangsa dan negaranya, dan terasing dengan diri mereka sendiri. Bukti-bukti 

keterasingan tersebut diantaranya. Banyak orang yang ber- agama tetapi kurang mau 

menjalankan ajaran-ajaran agamanya sehingga mereka jauh dengan Tuhannya. Banyak 

orang yang sifat-sifat kemanusiawiannya terkikis  sehingga  menjadi: kurang empatik 

dan kurang peduli pada  penderitaan orang lain, kurang mau bekerjasama, kurang 

menghargai orang lain. Banyak orang yang kurang menghargai nilai-nilai moral dalam 

suatu komunitas manusia tertentu. Banyak juga pelanggaran berbagai peraturan untuk 

menjalin kehidupan bersama. Persoalan lainnya adalah begitu banyak manusia yang 

merusak lingkungan hidupnya diantaranya: penebangan pohon secara liar, perusakan 

lingkungan, menyumbangkan polusi tanah, air, dan udara. Dijumpai juga orang-orang 

yang kurang memperdulikan kepentingan keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. 

Masalah-masalah rebutan kekuasaan, korupsi, makar kepada pemerintah yang resmi, 

kurang patuh pada berbagai kurang bertanggung jawab terhadap kepentingan bangsa 

dan negara. Bahkan begitu banyak generasi penerus yang terasing dengan diri mereka 

sendiri, mereka menganiaya, merusak dan mendolimi diri sendiri. Gejala keterasingan 

dengan diri sendiri tersebut diantaranya banyak diantara anak bangsa ini yang menjadi 

pecandu narkoba, minum-minuman keras, pergaulan secara bebas, dan lainnya yang 

sesungguhnya mereka merusak masa depan diri mereka sendiri dan merusak masa 

depan bangsa.  
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Terjadinya De-humanisasi dan De-moralisasi diatas tidak terlepas dari tanggung 

jawab pendidikan. Sangat dimungkinkan perhatian pada pendidikan karakter yang 

sebenarnya sudah cukup tinggi—terbukti dengan setiap perubahan kurikulum dari 

kurikulum ke kurikulum tidak pernah melepaskan perhatiannya  pada pendidikan 

karakter bangsa. Faktanya De-humanisasi dan De-moralisasi semakin cepat lajunya. 

Percepatan terjadinya De-humanisasi dan De-moralisasi ini diduga karena walaupun 

pada kurikulur terprogram pada pendidikan karakter semakin baik namun belum 

diimbangi praktik pendidikan karakter yang baik.  

Secara teoretik, pendidikan karakter itu bertujuan untuk membangun karakter 

baik. Kalau merujuk pada pendapatnya  Lickona (1991) bahwa  karakter baik itu 

dinyatakan dengan ―hidup dengan benar dalam hubungan seseorang dengan: Tuhannya, 

sesama manusia, lingkungan hidupnya, bangsa dan negaranya, dan dengan dirinya 

sendiri‖.  Ki Hadjar Dewantoro  menyatakan bahwa ―karakter adalah segala paduan 

segala tabiat manusia yang bersifat  tetap sehingga menjadi tanda  khusus antara orang 

yang satu dengan orang lainnya.  Imbangan yang tetap  antara hidup batinnya seseorang 

dengan segala macam perbuatan lahirnya (Dewantoro, 1962). Kehidupan bathin bisa 

dipersepsi sebagai jiwa, semangat, nilai-nilai apa yang dihargai seseorang, apa yang 

diyakini atau menjadi sistem keyakinan seseorang yang mengendalikan kelakuannya. 

Untuk itu, karakter sering juga disebut “value in action‖ (Lickhona, 1991).  

Pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan pembelajaran.  Telah dikemukakan 

bahwa karakter adalah value in action, maka pembelajaran karakter pada dasarnya 

adalah membelajarkan nilai-nilai, yakni upaya membantu murid (orang yang 

mempunyai keinginan dan kemauan) agar terjadi pada diri mereka  internalisasi nilai-

nilai kebaikan (yang melandasi) karakter mereka. Nilai-nilai kebaikan yang 

terinternalisasikan pada diri murid itulah yang akan menggerakkan dan dapat 

menjadikan mereka berkarakter baik.  

Pendidikan dan pembelajan nilai-nilai (karakter) memerlukan pendekatan--cara 

pandang pada murid sebagai terdidik, performansi pendidik, sumber dan media 

pendidikan dan pembelajaran, model-model pembelajaran—mtode—strategi—teknik—

dan taktik, dan asesmen dan evaluasinya yang khas untuk pendidikan karakter. 

Pendekatan komprehenship yakni pembelajaran yang mementingkan keseimbangan 

perkembangan:  moral knowing, moral feeling, dan moral action (Lickona, 1991);  

pendidikan yang menyeimbangkan secara menyeluruh antara  “Ngerti, Ngroso, dan 

Nglakoni” seperti yang dikemukakan (Dewantoro, 1933). Pendidikan yang 

mempercepat terjadinya proses internasilasi nilai-nilai melalui proses  understanding, 

action, dan reflection. Pendidikan karakter juga memerlukan pendidikan yang 

terpercaya sehingga mampu memancarkan aura kharismatik bagi murid-muridnya. 

Model-model, metode pembelajaran secara khas untuk pembelajaran nilai juga perlu 

dipraktikkan dalam pembelajaran nilai (kharakter). Metode-metode misalnya: Diskusi 

Dilemma Moral, Value Clarification Technique, Cooperative Learning, Social Inquiry, 

problem solving, Model Triprakoro (Akbar, 2011) dan lainnya perlu diimplementasikan.  

Sesungguhnya memang ada metodologi pembelajaran nilai-nilai (karakter) 

sebagaimana diuraikan tersebut di atas. Persoalannya adalah  banyak diantara pendidik 

yang kurang memahami dan mempraktikkan metodologi pendidikan dan pembelajaran 

nilai (karakter) tersebut. Untuk itu, sajian hasil penelitian lintas judul dan lintas situs 

tentang  Best Practices Pendidikan Karakter ini dipandang perlu disajikan dalam artikel 

ini untuk diambil hikmahnya.  
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METODE  

Hasil  penelitian yang bersifat kompilatif secara lintas: pengamatan, pengalaman 

mengajar, penelitian-lintas judul dan lintas situs penelitian ini diperoleh melalui  

penelitian-penelitian dengan menggunakan pendekatan kuaitatif diberbagai latar 

penelitian—Misalnya di Pesantren Daaruttauhid Bandung, di Universitas Negeri 

Malang, di beberapa SD di Jawa Timur, dan lainnya. Data dikumpulkan dengan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara 

kualitatif melalui proses  pemaparan, penyederhanaan, pengkategorisaian sesuai fokus, 

dan interpretasi. Di samping itu juga menggunakan triangulasi, perpanjangan 

pengamatan, audit trail, peer Debreefing untuk mencapai keabsahan (kesahihan) data.  

 

HASIL    

 Hasil  pengamatan, penelitian, pengalaman yang disajikan di sini terbatas pada 

BEST PRACTICES yang merupakan pilihan-pilihan dari hasil-hasil penelitian yang 

terpilah secara lintas penelitian yang peneliti lakukan dari  awal tahun 2000-an sampai 

tahun 2014-an sehingga  menjadi sebuah kompilasi hasil penelitian (setinggi apapun 

levelnya) yang disajikan secara tematik sebagaimana tergambar dalam fokus-fokus 

sajian sebagai berikut:  

 

Bast Practices-1:  Sekolah Jujur  

 Di Mojokerto terdapat sebuah sekolah yakni  SDN Kranggan-1 Mojokerto,  

yang menentukan posisioning sebagai ―Sekolah Jujur‖. Berikut ini  potret dari satu sisi 

tertentu sekolah itu.  

BEST PRACTICE
Tentukan  Visi  yang Jelas

SEKOLAH  JUJUR 

V
I
S
I
.. 
N
I
L
A
I
; 
M
I
S
I
; 
T
U
J
U
A
N

PROFIL  PRIBADI LULUSAN --- dan HARAPAN PERAN MASA DEPAN  

 
 Pemposisian diri sebagai  SEKOLAH JUJUR ini dirancang bersama, 

dosisialisasikan kepada seluruh stakeholders sekolah misalnya  kepada guru, orang tua 

siswa, komite, tim administrasi, dan para mitra SD Kranggan I Mojokerto ini. Mereka 

membangun komitmen bersama, dan mewujudkannya secara ―saiyek saekoproyo‖  

sehingga aura kejujuran dirasakan benar-benar terpancar dari  pernyataan ―Sekolah 

Jujur tersebut‖ itu. Berbagai banner yang menggelorakan semangat untuk berlaku jujur.  

 Pembelajaran  kejujuran direalisasikan dalam praktik pembelajaran di kelas. 

Pelaksanaan Ujian-ujian dilakukan secara jujur. Hasil ulangan harian dikembalikan 

secara terbuka sehingga tidak ada manipulasi nilai yang dicapai murid.  Kejujuran juga 

direalisasikan dengan berbagai poster tentang pentingnya berperilaku jujur yang 
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terpampang pada berbagai sisi ruangan.  Di SD Kranggan-1 Sidoarjo ini juga tersedia 

Kotak Saran yang secara terbuka sebagai tempat pengaduan dan penyaluran aspirasi  

murid dan juga orang tua atau siapapun untuk menyampaikan aspirasi sebagai gambaran 

kejujuran. Masukan-masukan yang masuk melalui Kotak Saran ini kemudian dibacakan 

di hadapan para murid secara berkala dan dibacakan saat upacara. Sekolah merespon 

semua aspirasi ini secara terbuka, jujur, dan demokratis. Menurut pernyataan beberapa 

sumber (guru) ada kalanya ada seseorang yang berniat tidak jujur di SD ini, begitu 

melihat banner SEKOLAH JUJUR mereka kemudian membatalkan niatnya untuk 

berbuat tidak jujur.   

 Realisasi posisioning Sekolah Jujur ini juga tampak  dengan dibukanya sebuah 

Kantin Kejujuran sebagaimana tergambar berikut ini:  

 
 Murid-murid di SDN Kranggan 1 ini dibiasakan untuk melakukan jual beli 

secara jujur. Mereka melaksanakan piket/bertugas di Kantin Kejujuran secara 

bergantian secara periodik. Para pembeli di Kantin ini membayar dan mengambil uang 

kembalian secara mandiri. Kantin ini ternyata mampu bertahan hidup dalam waktu yang 

cukup lama, bahkan dari hari ke hari semakin berkembang. Bertahan dan 

berkembangnya Kantin Kejujuran di SDN Kranggan-1 ini sebagai bukti bahwa perilaku 

Jujur warga besar SDN Kranggan 1 Mojokerto ini telah terjadi dan jujur secara 

konsisten.  

 

Best Practice 2:  Pembelajaran Cooperative yang Kuat  

 Pembelajaran dengan pendekatan Cooperative dalam Berbagai Model dan 

Metodenya, dipraktikkan di SDN Sedati Gede 2 Sidoarjo. SD ini mengunggulkan 

prinsip Cooperative dalam proses pembelajarannya.  

 Dalam pembelajaran di kelas misalnya, dibentuklah kelompok-kelompok kecil 

yang anggota kelompoknya tersusun secara heterogen dari sisi kemampuan anggota 

kelompoknya. Ada diantara mereka yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

Tujuannya agar terjadi pembiasan secara merata bagi setiap anggotanya sehingga 

berakhir pada ―semua mencapai prestasi yang tinggi. Gambar dibawah ini menunjukkan 

bagaimana kelompok-kelompok belajar terbangun di kelas.  
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 Suasana kelas seperti tergambar dalam pembelajaran secara kooperatif di atas 

mampu membangun karakter kerjasama, saling menghargai, berkomunikasi, 

berkolaborasi, dan kepedulian yang tinggi pada sesama.   

Di SDN Sedati Gede 2  ini juga menerapkan prinsip kerjasama melalui  Taman-

taman Kelas. Di depan setiap kelas dikembangkan Taman-Taman Kelas dengan 

berbagai tanaman yang tampak begitu subur dan Indah. Taman-taman kelas ini 

meraupakan taman-taman yang dikelola dan menjadi tanggung jawab masing kelas. 

Taman ini dikelola secara kooperatif diantara anggota kelas di SDN yang menjadi 

sekolah Adiwiyata ini. Hasilnya adalah  bahwa  karakter tanggung jawab, kerjasama, 

kepedulian, dan cinta tanaman dapat tumbuh dari taman-taman kelas tersebut.  

Pembelajaran karakter kerjasama juga dilakukan melalui Silaturrahmi dalam 

rangka halal-bihalal di Iddul Fitri dengan cara menghadiri anak-anak SD didampingi 

guru-gurunya untuk bersilaturrahmi ke rumah-rumah penduduk--tetangga terdekat 

sekolah untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Kerjabakti secara bersama juga 

sering dilakukan antara sekolah dan masyarakat. Hasilnya adalah terbangunnya 

kebersamaan yang tinggi antara sekolah dengan masyarakat sekitar.  

 

Best Practice 3: Model Triprakoro 

 Model pembelajaran adalah pola yang diikuti untuk merancang pembelajaran, 

atau langkah-langkah pembelajaran dan perangkatnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Akbar, 2013). Model pembelajaran yang telah dikembangkan oleh Akbar 

(2013) yang telah dikembangkan melalui riset pengembangan secara multyyears (2010, 

2011, dan 2012) yang hasilnya sudah disajikan dalam Jurnal JIP dalam Jurnal ILMU 

PENDIDIKAN, Jilid 17, Nomor 1, Februari 2011; dan JURNAL PENELITIAN DAN 

PENDIDIKAN IPS,  Edisi  Juni 2012,  adalah salah satu model pembelajaran terbaik 

karena mampu menumbuhkan kesadaran diri juga sangat efektif untuk pembelajaran 

nilai-nilai kehidupan, diantaranya: murid-murid lebih menghargai pentingnya kepatuhan 

pada peraturan, pentingnya kerjasama, dan lainnya. Model tersebut diberi nama 

MODEL TRI PRAKORO karena model ini dibangun berbasis  filosofis Ngerti, 

Ngroso, dan  Nglakoni  dari Dewantoro (1962) dan prinsip internalisasi nilai yang 

mencakup Understanding, Action, dan Reflektion (Bohlin, 2001). 
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Implementasi Model Pembelajaran TRIPRAKORO dengan langkah-langkah 

sebagaimana terilustrasikan berikut ini (Akbar, 2011):  

MODEL  TRIPRAKORO 

undst

action

Reflec.

Ngerti

NglakoniNgroso

SYNTAX

1. Clarifikasi Nilai 
2. Aksi --Pelibatan dalam situasi yang 

berlawanan dengan nilai yang 
diinternalisasikan. 

3. Refleksi atas  pengalaman belajar 
pada poin-2 – terlibat dalam situasi 
yang bertentangan dengan nilai yang 
diinternalisasikan. 

4. Berpikir pemecahan masalah. 
5. Aksi--Melakukan pemecahan 

masalah – pelibatan dalam situasi 
yang sesuai dengan nilai yang 
diinternalisasikan. 

6. Refleksi atas  pengalaman belajar 
pada  Pelibatan dan situasi yang 
sesuai dengan nilai yang 
diinternalisasikan. 

7. Penguatan dan Pesan-pesan  moral. 

Sa’dun Akbar, 2011
 

Hasil riset atas implementasi  Model triprakoro yang dilakukan di beberapa 

Sekolah Dasar di Jawa Timur ini  ini ternyata mampu menumbuhkan kesadaran diri  

murid SD akan pentingnya patuh kepada peraturan dan pentingnya kerjasama. Model 

ini sangat efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai kehidupan.   

 

PEMBAHASAN 

Sebagaimana disajikan di atas bahwa  ―pemposisian Sekolah sebagai 

SEKOLAH JUJUR‖ dapat membangun karakter jujur keluarga besar warga besar 

sekolah yang bersangkutan, bahkan orang-orang luar yang berniat tidak jujur yang 

datang ke sekolah jujur tersebut  menjadikan mengurungkan niatnya untuk berbuat tidak 

jujur. Visioning  Sekolah Jujur tentu saja melalui proses penyusunan visi secara 

bersama, disosialisasikan kepada seluruh stakeholders, kemudian warga besar sekolah 

tersebut membangun komitment berama untuk mewujutkan kejujuran secara bersama-

sama.  

Visi  yang unsur-unsurnya mencakup  nilai-nilai apa yang diperjuangkan untuk 

diwujudkan dalam perilaku, misi yang berupa pesan apa yang akan diinternalisasikan 

kepada warga besar sekolah melalui penyelenggaraan berbagai progam kegiatan, 

misalnya: visi  sekolah jujur, kantin kejujuran, presensi mandiri dan lainnya;  kemudian 

tujuan pendidikan dan pembelajaran yang di targetkan yang dinyatakan dalam kualitas-

kualitas perilaku yang seperti apa  yang akan dicapai masa depan, serta harapan peran 

masa depan yang seperti apa yang akan dicapai sekolah, apalagi kalau bisa dijabarkan 

dalam bentuk karakteristik pribadi yang dihasilkan melalui proses pendidikan sehingga 

seluruh warga sekolah mamahami dan membangun komitmen untuk mewujutkan dapat 

menjadi pengarah jalannya proses pendidikan. Jika Anda tidak tahu kemana akan pergi 

maka Anda akan sampai ke tempat lain. Jadi, kejelasan Visi suatu sekolah sangat 

menentukan ketercapaian tujuan pendidikan termasuk pendidikan karakter. Visi 
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SEKOLAH JUJUR merupakan visi yang sangat jelas dan mampu menjadikan arah 

untuk menjadikan warganya menjadi manusia yang jujur.  

Visi Sekolah Jujur kemudian diwujudkan dalam berbagai program seperti Proses 

pembelajaran yang jujur, penilaian yang jujur, kantin kejujuran, kotak saran 

keterbukaan dan kejujuran, presensi  mandiri  dan lainnya untuk membiasakan 

berperilaku jujur   merupakan sarana yang sangat penting dan efektif untuk 

menumbuhkan karakter jujur. Visi Sekolah Jujur telah mampu menarik sekaligus 

mendorong terbangunnya karakter Jujur. Ketika di tanya ―Mengapa memilih Kejujuran 

sebagai Core Value?‖ Kepala SDN Keranggan 1 Menyatakan bahwa, ―Ternyata, dengan 

kejujuran itu dapat mengembangkan nilai-nilai seperti: amanah, tanggung jawab, 

kerjasama, kepedulian, ketaqwaan, cinta lingkungan dan lainnya, dan ketidak jujuran 

berakibat berbagai macam kerusakan.   

Untuk mewujutkan visi juga dilakukan penataan situasi pendidikan dan 

pembelajaran yang mendukung visi Jujur yang dicanangkan. Penataan fisik yang berupa 

penataan ruang, penataan perabotan, pemajangan berbagai banner dan poster yang 

bernada kejujuran, penataan sosial, dan penataan psikologis  juga dilakukan dan sangat 

menentukan keercapaian visi kejujuran itu. Penataan situasi pendidikan tersebut 

menjadikan  iklim pendidikan yang kondusif  untuk mewujudkan visi Jujur tersebut. 

Menurut Teori Medan (Curt Lewin) bahwa ―seseorang itu hidup dalam sebuah ruang 

hidup/ medan. Di dalam ruang atau medan itu terdapat fenomena yang teramati (yakni 

penaan fisik dan sosial), dari dari fenomena yang teramati itu kemudian menjadi 

fenomena yang terhayati. Dari penghayatan itulah yang kemudian menentukan perilaku. 

Oleh karena itu Pencanangan Sekolah sebagai SEKOLAH JUJUR dan berbagai poster 

tentang pentingnya kejujuran akan menjadikan warga besar sekolah berdialog dengan 

berbagai penataan fisik itu. Jika tata fisik itu dipersepsi secara positif maka akan 

berdampak pada perilaku yang positif juga. Situasi fisik tersebut diperkuat oleh situasi 

sosial yang diciptakan melalui Kantin Kejujuran, Kotak Saran, Pembelajaran di Kelas 

yang Jujur, dan lainnya sehingga mampu memperkuat dan mengokohkan kejujuran.  

Implementasi pembelajaran dengan pendekatan KOOPERATIF yang kuat juga 

mampu menjadikan berbagai karakter baik seperti karakter kerjasama, empati, simpati, 

kepedulian sosial, tanggung jawab, menghargai orang lain, dan lainnya. Pembelajaran 

kooperatif dengan berbagai modelnya berarti pembelajaran dengan menciptakan 

komunitas sosial siswa agar mereka dapat saling membelajarkan. Belajar secara 

kelompok misalnya akan mampu mendekatkan secara fisik diantara mereka. Ketika 

seseorang duduk berdekatan secara fisik dengan orang lain maka mereka akan saling 

berkomunikasi, mereka menjadi saling mengenal lebih dalam, bahkan ada kalanya 

sampai mencurahkan isi hati (curhat). Intensitas komunikasi pengenalan diantara 

mereka secara lebih dalam mereka merasa menjadi lebih dekat dan ada kecenderungan 

terjadi persepsi yang positif diantara mereka, dan mereka akan menganggap temen-

teman sekelompoknya adalah orang-orang baik. Mereka mempunyai perasaan 

khusnudlon kepada orang lain. Rasa khusnudlon inilah yang menjadikan mereka ada 

kesediaan bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, pengelompokan yang terjadi 

di kelas-kelas hendaknya diputar/dirolling keanggotaannya secara berkala sehingga 

mereka merasa dekat dengan semua anggota kelasnya. Rolling secara berkala inilah 

akan menjadi pemicu tumbuhnya karakter kerjasama, menghargai, berkomunikasi, 

berkolaborasi, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian dan lainnya.     
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Model TRIPAKORO mampu menjadikan proses internalisasi nilai-nilai 

kehidupan menjadi sangat efektif karena model ini menerapkan prinsip pendekatan dan 

pembelajaran komprehenship yakni Ngerti, Ngroso, dan Nglakoni (Dewantoro, 

1962), prinsip keseimbangan  Fikir, Dzikir, dan Ikhtiar (Gymnastiar, 2000), dan prinsip 

moral knowing, moral feeling, dan moral action (Lickhona, 1991), dan memenuh i 

prinsip internalisasi yang melibatkan proses Understanding, Acting, dan Reflektion 

(Bohlin, 2001). Sangat logislah jika Model TRIPRAKORO (Akbar, 2010, 2011, 2012, 

dan 2012) merupakan model pembelajaran karakter yang mampu menumbuhkan 

kesadaran diri dan sangat efektif untuk terjadinya internalisasi nilai-nilai kebaikan.  
 

KESIMPULAN 

 Best Practices yang sangat bermakna untuk pendidikan karakter  merupakan 

diantara praktik-praktik pendidikan dan pembelajaran yang dibangun berdasarkan 

landasan teoretik pendidikan karakter yang kuat dan diimplementasikan secara 

konsisten.  Core Value Sekolah Jujur yang dicanangkan SDN Kranggan-1 Mojokerta, 

Pembelajaran Kooperatif yang kuat yang diimplementasikan di SDN Sedati Gede 

Sidoarjo telah mampu memicu tumbuhnya berbagai karakter baik. Oleh karena 

penentuan Core Value  tertentu pada sebuah lembaga dan praktik pendidikan menji 

sesuatu yang mendasar karena dapat berdampak pada pengembangan karakter baik 

secara menyebar (dari core value tertentu—dapat menumbuhkan berbagai karakter baik 

lainnya.  

 Pembelajaran karater perlu dilakukan dengan Pendekatan Comprehensif  yang 

mampu menyeimbangkan pengembangan kecerdasan pikiran (Ngerti, Knowing, Pikir) 

dengan kecerdasan hati (Ngroso, Feeling, rasa yang dihadirkan melalui reflecting). 

Model Pembelajaran Triprakoro yang mampu menumbuhkan kesadaran diri dan efektif 

untuk terjadinya internalisasi nilai-nilai kebaikan pada diri  seseorang, memang 

dibangun melalui riset berbasis pendekatan dan teori yang bersifat komprehensif, maka 

sangat wajar kalau hasilnya bagus, dan layak direkomendasikan untuk digunakan dalam 

praktik pembelajaran nilai-nilai kehidupan (karakter baik).   
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INTERNALISASI NILAI-NILAI KEBAIKAN DALAM  

PEMBELAJARAN DI KELAS SD 
 

Sa’dun Akbar  
Dosen PGSD FIP dan Pendidikan Dasar PPS UM  

Email: mbahdun2011@gmail.com  
 

Abstrak 
Setiap proses pembelajaran pada  berbagai mata pelajaran, sesungguhnya, 

merupakan proses internalisasi nilai-nilai kebaikan (Karakter), yakni nilai-nilai: 

yang menjadi core value pada setiap mata pelajaran, yang diboyong melalui 

performansi guru, yang terbangun dari metode pembelajaran yang digunakan, yang 

ditumbuhkan melalui sumber dan media pembelajaran, dan yang dihadirkan melalui 

proses-proses asesmen evaluasi dan penilaian yang dilakukan.  Oleh karena itu 

proses pembelajaran hendaknya dilakukan dengan modus ―menjadi‖ dan bukan 

bermodus ―memiliki‖. Pendidikan dengan modus menjadi digambarkan dengan 

adanya upaya  menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan pada diri peserta didik 

hingga menjadi bagian diri mereka sendiri. Sebab, nilai-nilai kebaikan yang 

terinternalisasikan itulah yang menggerakkan perilaku (karakter) baik yang menjadi 

tujuan pendidikan karakter. Dalam kurikulum 2013 pendidikan karakter  di SD tidak 

diajarkan secara tersendiri  melainkan dilakukan secara terintegrasi dalam proses 

pembelajaran, melalui mata pelajaran atau secara terpadu. Proses pengintegrasian ini 

tentunya tidak saja melalui metode pembelajaran saja seperti yang diamanahkan 

Kurikulum 2013/Kurikulum Nasional  tetapi juga melalui seluruh komponen 

pembelajaran.   

Kata-kata Kunci: Internalisasi Nilai kebaikan, pendidikan karakter, pembelajaran 

di SD.  

 

Gerakan revitalisasi pendidikan karakter yang dilakukan akhir-akhir ini dipicu 

oleh adanya kecenderungan semakin banyaknya karakter buruk yang yang bermunculan 

ke permukaan. . Di satu sisi masih begitu banyak masalah praktik pendidikan dan 

pembelajaran yang kurang baik untuk membangun karakter baik.  Di sisi yang lain, 

buruknya karakter (bangsa) ini  memerlukan  tindakan pendidikan  yang baik untuk 

membangun karakter baik.  

Diantara masalah dalam proses internalisasi nilai-nilai pada pembelajaran di kelas 

(termasuk pembelajaran pada mata pelajaran di kelas) diantaranya sebagai berikut:  (1) 

kurang adanya kesadaran pada “core value” setiap mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah sehingga terjadi praktik pembelajaran yang kurang memperdulikan terjadinya  

internalisasi nilai-nilai  pada core value dari setiap mata pelajaran;  (2) kecenderungan 

praktik pendidikan dan pembelajaran yang lebih bermodus ―memiliki‖ – yakni memiliki 

pengetahuan yang banyak,  dan kurang bermodus ―menjadi‖ – yakni kurang terfokus 

pada proses internalisasi nilai-nilai yang mampu menggerakkan perilaku baik diri para 

murid; (3) praktik pendidikan dan pembelajaran yang overcognitive, bahkan 

overmechanistic sehingga terkesan kurang menghargai peserta didik sebagai ciptaan 

yang mampu mengkonstruksi pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan sendiri; (4) 

persoalan  perumusan tujuan pembelajaran yang cenderung ―bermain-main‖ pada 

taksonomi tingkat rendah,  bahkan cenderung mengabaikan aspek konasi (willingness) 

yang ada pada diri peserta didik; (5) masalah pemanfaatan sumber dan media 

pembelajaran yang kurang ―men-triger‖ terjadinya percepatan proses internalisasi nilai-

nilai kebaikan; (6) banyak guru yang kurang dipercaya peserta didik sehingga aura 

kharismatiknya kurang tampak; (7) dari sisi metodologi pembelajaran, masih banyak 

mailto:mbahdun2011@gmail.com
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dijumpai pilihan pada pendekatan, model-model, metode, teknik, dan taktik 

pembelajaran yang kurang mengaktifkan kesadaran diri peserta didik, untuk terjadinya 

percepatan proses internalisasi nilai-nilai; (8) praktik penilaian autentik yang masih 

ragu-ragu; dan bahkan (9)  ada diantara kebijakan pemerintah yang  “selegenje” bahkan 

terjadi salah asuh bagi praktisi pendidikan di lapangan. Berbagai masalah diataslah yang 

diduga menjadikan internasisasi nilai-nilai kebaikan kurang berjalan secara efektif.  

PEMBAHASAN 

Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter adalah upaya menjadikan murid berkarakter baik. Karakter 

baik dinyatakan dengan ―hidup dengan benar dalam hubungan seseorang dengan: 

Tuhan-nya, sesama manusia, alam lingkungan hidupnya, bangsa dan negaranya, dan 

dengan dirinya sendiri‖.  Karakter baik merupakan perwujudan  nilai-nilai yang 

terinternalisasi pada diri seseorang. Oleh karena itu, pendidikan karakter sering disebut 

sebagai pendidikan nilai-nilai kebaikan. Pembelajaran karakter pada dasarnya adalah 

upaya menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan pada diri murid. Telah dikemukakan 

bahwa pendidikan karakter pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Karakter sering juga 

disebut “value in action” (Lickhona, 1991), oleh karena itu pembelajaran karakter pada 

dasarnya adalah membelajarkan nilai-nilai, yakni upaya membantu siswa agar terjadi 

internalisasi nilai-nilai (yang melandasi) karakter mereka. Oleh karena itu, pendidikan 

dan pembelajaran karakter hendaknya terfokus pada nilai-nilai inti yang akan 

diinternalisasikan pada diri siswa. Nilai-nilai kebaikan yang terinternalisasikan pada diri 

siswa itulah yang dapat menjadikan karakter baik.  

Nilai-nilai kebaikan itu tidak bisa dibatasi jumlahnya, nilai-nilai itu tersebar dalam 

berbagai dunia nilai (simbolik, empiric, estetik, etik, sinnoetik, dan sinoptik–tersebarnya 

nilai-nilai pada dunia nilai tersebut yang dijadikan landasan bahwa pendidikan karakter 

perlu dimasukkan melalui berbagai mata pelajaran) dan tidak perlu dibatasi jumlah 

nilainya (Phenix, 1964) . Karena terdapat kesulitan membatasi nilai-nilai apa saja yang 

perlu diajarkan itulah diperlukan pemfokusan pada nilai-nilai inti (core value) tertentu    

atau  nilai yang diprioritaskan, dimana dari nilai-nilai inti inilah dapat dikembangkan 

nilai-nilai kebaikan yang lain yang sifatnya lebih luas.  Bagi bangsa Indonesia, saya 

berpendapat, core value ini hendaknya terpusat pada nilai-nilai Pancasila (nilai-nilai: 

Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial).  

Kemendiknas misalnya, melalui Tim pengembang pendidikan karakter di Pusat 

Kurikulum, mengindikasikan bahwa keberhasilan program pendidikan karakter bangsa 

dapat diketahui terutama melalui pencapaian butir-butir Standar Kompetensi Lulusan 

oleh peserta didik yang meliputi antara lain (Pedoman Diklat Pendidikan Karakter 

Bangsa, Direktorat PMPTK, 2011) dideskripsikan sebagai berikut: (1) mengamalkan 

ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan; (2) memahami 

kekurangan dan kelebihan diri sendiri;  (3) Menunjukkan sikap percaya diri; (4) 

mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas; (5) 

menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi 

dalam lingkup nasional; (6) mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar 

dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif; (7) menunjukkan kemampuan 

berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif; (8) menunjukkan kemampuan belajar secara 

mandiri sesuai potensi yang dimilikinya; (9) kemampuan menganalisis dan 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari; (11) mendeskripsikan gejala alam 

dan sosial;  (12) memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab; (13) menerapkan 

nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
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demi terwujudnya persatuan dalam negara kesatuan RI; (14) menghargai karya seni dan 

budaya nasional; (15) menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk 

berkarya; (16) hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang dengan 

baik; (17) berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun;  (18) memahami 

hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat; menghargai 

adanya perbedaan pendapat; (19) menunjukkan kegemaran membaca dan menulis; (20) 

menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa 

Indonesia sebagai bahasa nasional; (21) menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk 

mengikuti pendidikan lanjutan; dan (22) memiliki jiwa kewirausahaan. 

Disamping indikasi diatas, Kemendiknas misalnya, melalui tim pengembang 

pendidikan karakter di Pusat Kurikulum (2010) mengidentifikasi nilai-nilai yang 

diajarkan dalam pendidikan karakter (diutamakan)  adalah nilai-nilai sbb: (1) Religius,  

(2) kejujuran;  (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/komunikatif (14) Cinta damai; (16) Peduli sosial: 

(17) Peduli lingkungan  

Unsur-unsur Karakter 
Persoalan yang sangat mendasar yang diperlukan perancang pembelajaran nilai 

untuk pendidikan karakter adalah cakupan unsure-unsur karakter yang perlu dipedulikan 

dalam praktik pembelajaran.  Ki Hajar Dewantoro (1937) mengidentifikasi unsur-unsur 

karakter, yang penulis modelkan sebagai berikut.   

 
Gambar 1. Unsur-unsur Karakter Ki Hajar Dewantara 

 

Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa unsur karakter itu adalah “Ngerti”, 

“Ngroso”, dan “Nglakoni”. Nah mengacu pada unsur-unsur karakter tersebut, maka 

upayakan dalam mendesain pengalaman belajar peserta didik dalam RPP, atau dalam 

proses pembelajaran, atau dalam langkah-langkah pembelajaran dapat mengembangkan 

kemampuan-kemampuan ―Ngerti‖, ―Ngroso‖, dan ―Nglakoni‖ di atas.  

Thomas Lickona (1992) menerbitkan buku dengan judul ―Value and Character 

Education‖ mengidentifikasi unsure-unsur karakter terdiri atas “moral knowing”, 

“moral feeling” dan “moral action”.  Abdullah Gymnastiar (Akbar, 2000) menyatakan  

unsure karakter terdiri atas “pikir”, “dzikir”, “ikhtiar”.  

Disamping mencacu kepada pandangan Ki Hajar Dewantoro di atas, perancang 

RPP perlu juga mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam proses internalisasi nilai 

sebagaimana dipolakan oleh (Bohlin, 2001), dan telah diuji oleh Akbar 2002, 2010, 

2011) bahwa untuk membantu terjadinya proses internalisasi nilai-nilai melalui proses 

siklus yang mencakup Understanding, Action, dan Reflection.  

Ngerti 

Nglakoni Ngroso 
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Mengacu kepada proses siklus diatas, maka, dalam menyusun RPP, upayakan 

dalam memfasilitasi dan mengarahkan pengalaman belajar peserta didik, atau dalam 

pemilihan model-model pembelajarannya melibatkan proses-proses melalui: 

understanding (membangun pengertian dan pemahaman), action (melakoni nilai-nilai 

yang diinternalisasikan), dan Reflection (refleksi) atas pengalaman pelakonan nilai-nilai 

yang diinternalisasikan tersebut.   

Kegiatan Pembelajaran dalam Konteks Pendidikan Karakter  

 Kegiatan Pembelajaran dalam konteks pendidikan karakter, menurut grand 

desain kemendiknas dimodelkan sebagai berikut:  

 
Gam bar 2. Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 

 

Pembelajaran karakter dilakukan secara terintegrasi dalam Kegiatan belajar 

mengajar, budaya sekolah, ekstra kurikuler, dan kegiatan keseharian di rumah dan 

masyarakat.  

Pembelajaran di Kelas  

Pembelajaran adalah upaya vasilitasi yang dilakukan pendidik  bagi murid-

muridnya, agar mereka dapat belajar sendiri dengan mudah. Kelas dalam arti sempit 

adalah ruang kelas tempat peserta didik belajar. Kelas dapat juga dinyatakan 

sebagai―rombongan belajar‖. Pengelolaan kelas dengan demikian tidak sekedar 

pengelolaan tempat belajar (ruang kelas) tetapi juga  pengelolaan sekelompok mrid 

yang belajar.   

Agar para peserta didik dapat belajar dengan mudah maka seorang pendidik perlu 

menempatkan unsur-unsur pembelajaran secara tepat. Unsur-unsur pembelajaran yang 

dimaksud adalah: (1) murid; (2) guru;  (3) tujuan pembelajaran; (4) penataan situasi 

pembelajaran; (5) pendekatan, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran, dan (6) 

penilaian proses dan hasil belajar.  Untuk dapat mengimplementasi pendidikan karakter 

secara efektif dalam pembelajaran di kelas, seorang guru perlu menjalankan tips berikut 

ini:  

Perlakukan peserta didik sebagai manusia sekaligus sebagai murid. Murid  

adalah kalimah (kata) dari bahasa Arab yang artinya orang yang berkeinginan-

berkehendak,  yakni manusia kreatif,  mereka tidak begitu mudah tunduk pada 
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lingkungan, perkembangan dirinya tidak semata-mata ditentukan oleh lingkungan 

eksternalnya, mereka mampu membangun pengetahuan dan kesadaran sendiri.  

Menjadilah guru yang bermartabat,  beretos kerja, Efektif dengan 

Menerapkan kepemimpinan nabi. Martabat digambarkan dengan kedudukan yang 

tinggi dan sangat mulia, sebagai ciptaan Allah yang terbaik. “Laqod kholaqna 

alIntsaana fii akhsani taqwiim”. Manusi mempunyai kedudukan yang tinggi di atas 

ciptaan Allah yang lainnya. Maka guru hendaknya dapat menjadi teladan, dapat digugu 

dan di tiru; ing ngarso sung tulodo, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani. Ia 

mempunyai sifat-sifat  sebagai seorang yang patut menjadi model, teladan, membantu, 

terbuka, penasehat, dan ngemong. Agar guru beretos kerja tinggi, maka,  pandanglah 

bahwa bekerja adalah: Ibadah, amanah, rizqi dan kesempatan, kerja keras dan keringat, 

kerjasama untuk kebaikan bersama, prestasi, dan bekerja adalah masa depan keluarga 

dan bangsa.  

Menerapkan kepemimpinan nabi, berarti menerapkan kepemimpinan moral. 

Kepemimpinan moral ditandai dengan satunya keyakinan dengan ucapan, sikap, dan 

perbuatan. Guru yang bisa tampil sebagai pemimpin moral akan mudah memperoleh 

kepercayaan dari murid-muridnya. Guru yang dapat menerapkan kepemimpinan moral 

akan menjadi guru-guru yang kharismatik karena perilakunya patut diteladani oleh 

murid-muridnya sehingga mereka menjadi guru yang efektif. 

Tatalah Situasi Pembelajaran di Kelas secara Kondusif untuk Pendidikan 

Karakter. Situasi pembelajaran itu unsurnya terdiri dari penataan fisik, penataan social, 

dan penataan psikologis. Penataan fisik, misalnya: sediakan kursi—meja belajar yang 

mudah diubah-ubah posisinya untuk mengimplementasikan pembelajaran secara 

kooperatif, yang memungkinkan peserta didik berganti-ganti kelompok belajarnya. 

Tujuannya agar setiap peserta berkesempatan bekerjasama dengan siapapun, termasuk 

dengan gurunya, agar mereka merasa lebih dekat dengan sesama siswa sekelasnya dan 

juga dengan gurunya, mengenal secara personal rekan-rekan sekelasnya, menganggap 

baik semua teman sekelasnya—positive thinking, sehingga melahirkan kesediaan untuk 

bekerjasama dengan siapapun.  

Penataan fisik termasuk penataan asessories yang ada di dalam ruang kelas. 

Pajanglah ayat-ayat suci dari kitab suci, foto-foto seorang tokoh: agama, masyarakat, 

pahlawan nasional. Pajanglah kata-kata bijak dari para ahli hikmah. Pajanglah karya-

karya prestatif peserta didik yang membanggakan, tampilkan berbagai pajangan tersebut 

dengan tampilan dan dengan kata-kata yang menyentuh perasaan siswa. Jika di ruang 

kelas ada tempat sampah misalnya, jangan ditulisi dengan kata ―buanglah sampah 

ditempatnya‖ tetapi tulislah dengan ―simpanlah sampah ditempat ini‖ dst. Penataan fisik 

termasuk menjaga kebersihan kursi-meja belajar, menjaga kebersihan lantai di dalam 

ruang kelas, menata rapi benda-benda dan peraga yang ada di dalam ruang kelas. Jangan 

jadikan pajangan-pajangan yang banyak tersebut menjadi benda mati. Jadikan pajangan-

pajangan tersebut menjadi sebuah benda yang hidup yang dapat dijadikan dialog 

edukatif, jadikan lantai yang bersih, penataan benda-benda dalam ruang kelas yang rapi, 

dst menjadi dialog edukatif antara diri peserta didik dengan segala penataan fisik 

tersebut. Inti pendidikan adalah “dialog”.—diantaranya dialaog antara diri murid 

dengan: lantai yang bersih, kata-kata bijak, penampilan guru, poster pahlawan, karya 

siswa yang dipajang, dan lain sebagainya. Hasil dialog inilah yang akan menentukan 

perilaku. Oleh karena itu, jangan biarkan berbagai macam asesories yang berupa aneka 

macam pajangan tersebut menjadi ―benda mati‖ yang kurang mampu memicu dialog.  
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Uraian di atas dilandasi oleh  “teori medan” yang menyatakan bahwa seseorang 

itu hidup dalam sebuah ruang hidup (medan), di mana dalam ruang hidup itu terdapat 

fenomena yang teramati, dari fenomena yang teramati inilah akan memunculkan 

fenomena yang terhayati (yang dipersepsi), dan dari penghayatan dan persepsi itulah 

yang menentukan perilaku seseorang. Jadi, penataan benda-benda yang ada di ruang 

kelas itu akan menentukan karakter (perilaku) seseorang. 

Penataan sosial, adalah penataan hubungan antar manusia yang ada di dalam 

kelas (rombongan belajar). Ciptakan suasana belajar dimana anggota kelas dapat saling 

memberi dan menerima pelajaran, pilih model-model pembelajaran kooperatif agar para 

siswa terlatih untuk berkomunikasi, berkolaborasi, bekerjasama dengan orang lain yang 

berbeda-beda karakternya. Undilah tempat duduk sesering mungkin agar siswa tidak 

hanya bergaul dengan kelompok kecilnya saja, mengundi tempat duduk juga dapat 

menghindari terbentuknya gank-gank kecil yang ada di ruang kelas yang bisa 

berdampak negatif. Penataan social ini arahkan pada suasana ―kedekatan‖ antara 

anggota kelas yang satu dengan yang lain sehingga dapat melahirkan kebersamaan yang 

optimal.  

Penataan Psikologis. Penataan psikologis tidak terlepas dari, bahkan sangat 

ditentukan oleh baik penataan fisik maupun penataan sosial kelas. Suasana psikologis 

yang perlu diciptakan dalam kelas adalah suasana seperti: suasana kebersamaan, 

kedekatan, kerjasama, kepedulian, kesediaan saling memberi dan menerima nasehat, 

kesediaan saling membantu, suasana yang menyenangkan, rasa aman,  dan rasa 

nayaman dalam belajar. 

Persiapkan Desain dan Implementasi Pembelajaran yang berorientasi pada 

pembelajaran Aktif dan Pendidikan Karakter. Pengembangan pembelajaran aktif 

yang berorientasi pada pendidikan karakter dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut (Akbar, 2013): (1) pembelajaran diarahkan pada pencapaian 

kemampuan berpikir--kognisi tingkat tinggi, afeksi tingkat tinggi, dan psikomotorik 

tingkat tingg; (2) pembelajaran yang konstruktivistik; (3) gunakan model-model 

pembelajaran aktif yang berorientasi pada pendidikan karakter.Implementasikan 

model-model pembelajaran nilai misalnya Value Clarification Technique, diskusi 

dilemma moral, laporan diri, dll. Terapkan proses-proses understanding, action dan 

reflection dalam proses pembelajaran. Libatkan siswa dalam pengalaman belajar yang 

memunculkan prinsip: Ngerti, Ngroso, Nglakoni. Knowing, Feeling, dan Action; atau, 

Pikir, dzikir, ikhtiar.  (4)  pembelajaran bermakna—artinya fungsional bagi kehidupan 

peserta didik, dan pengalaman baru yang sedang dipelajari dikaitkan dengan skemata 

murid; (5)   pembelajaran yang mementingkan seluruh kecakapan hidup—baik 

kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional, 

―Bagaimana dengan satu pengalaman belajar tertentu sekaligus dapat meningkatkan 

seluruh kecakapan hidup‖. (6) manfaatkan sumber dan media pembelajaran berupa 

situasi kehidupan riil. (7) PAKEM yakni pembelajaran yang mengaktifkan, menjadikan 

siswa kreatif, efektif, dalam situasi yang menyenangkan.  (8) menggunakan penilaian 

otentik.  Meskipun dalam perancangan RPP yang berorientasi pada pendidikan 

karakter perlu mempertimbangkan berbagai cara penilaian sebagaimana di uraikan di 

atas, namun pilihan terhadap cara-cara tertentu sangat tergantung pada kompetensi apa 

yang perlu diases datanya, dievaluasi, dan dinilai.  
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Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Kelas (Melalui  Mata 

Pelajaran atau  dalam Pembelajaran Tematik) 

 Dalam kurikulum 2013 (Kurikulum Nasional) Pendidikan Karakter tidak 

diajarkan dalam mata pelajaran sendiri tetapi diintegrasikan melalui  proses 

pembelajaran. Berikut ini disajikan bagaimana alur pikir pengintegrasian pendidikan 

karakter dalam pembelajaran di kelas, sebagai berikut: 

 
Gambar 3. Alur Proses Integrasi Penidikan Karakter dalam Pembelajaran di Kelas 

 

 Alur pikir dalam dalam proses pengintegrasian dapat digambarkan sebagai 

berikut: pertama-tama tentukan KI-3 (pengetahuan) yang akan diajarkan, kemudian 

tentukan K4 (ketrampilan)  yang relevan dengan KI-3 yang akan diajarkan, lalu  pilih  

metode pembelajaran yang sesuai untuk membelajarkan KI-3 dan KI-4 tersebut; setelah 

itu baru menentukan KI-1 (nilai spiritual) dan KI-2 (nilai sosial) apa yang cocok 

diintegrasikan dalam   pembelajaran yang digunakan untuk membelajarkan KI-3 dan 

KI-4 tersebut.  

Pengembangan Silabus 

 Untuk mengimplementasikan alur pikir diatas dalam pembelajaran pada mata 

pelajaran tertentu di SD misalnya, maka perlu dilakukan analisis kurikulum, analisis 

standard isi, untuk dituangkan ke dalam silabus. Dalam kurikulum 2013 Silabus disusun 

oleh Kemendikbud Pusat (Jakarta). Kompetensi yang dimunculkan di silabus dalam 

kaitannya dengan kompetensi yang diajarkan berhenti pada ―Kompetensi Dasar‖. Agar 

operasional maka guru masih perlu menjabarkan Kompetensi Dasar tersebut menjadi 

―indikator-indikator‖ yang dapat dieksekusi secara operasional dalam pembelajaran di 

kelas.  Untuk itu kembangkanlah silabus yang telah disusun oleh Jakarta menjadi 

silabus yang lebih operasional yang bersesuaian dengan lingkungan belajar terdekat 

anak-anak.  

 Silabus adalah outline rencana pembelajaran pada mapel/tema tertentu yang 

mencakup KI, KD, materi, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Berikut ini disajikan Silabus (yang 

disederhanakan) untuk mengintegrasikan karakter dalam mata pelajaran, misalnya, pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tentang format silabus, ikuti gaya selingkung.  

 

 

Tentukan KI-3 
dan KI-4 yang 
akan 
diajarkan di 
kelas.  

Tentukan 
Metode untuk  
untuk 
Membelajarka
n KI-3 dan KI-4 
tsb.  

Tentukan KI-1 
dan KI-2 yang 
relevan 
dengan 
Metode 
untuk 
Pembelajaran 
KI-3 dan KI-4.  

Laksanakan 

Pembelajaran 

di Kelas.  
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Tabel 1. Pengembangan Silabus 

KI Kompetensi Dasar 
KBM 

(Metode) 

Nilai 

(Karakter) 
Indikator Penilaian dst. 

KI-3 Mengidentifikasi 

bagian-bagian surat 

(KI-3)  

 

Bekerja 

Kelompok  

Religius (KI-

1)  

Kerjasama 

(KI-2)  

Menghargai 

(KI-2)   

Kualitas 

(KI-?)  

Berdoa ...  

Keterlibatan ...  

Mendengarkan... 

Kualitas produk ..    

Proses  

 

 

Produk 

(Surat)  

 

KI-4 Menulis surat  

(KI-4)  

... ...  ...  ...  ...  ...  ...  

dst Dst. Dst.  Dst. Dst. Dst. Dst.  

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

 Dalam INFO PENDIDIKAN KURIKULUM 2013 (www.operatorsekolah.com) 

dinyatakan bahwa,  RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu 

pertemuan atau lebih proses pembelajaran. Komponen RPP terdiri dari: (1) identitas 

satuan pendidikan; (2) identitas mata pelajaran/tema/sub tema; (3) kelas/smester; (4) 

materi pokok; (5) alokasi waktu—ditentukan sesuai keperluan untuk pencapaian KD 

dan beban belajar dalam silabus/KD yang harus dicapai; (6) kompetensi inti – 

merupakan gambaran secara kategorial mengenaik kompetensi dalam aspek sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan yang harus dipelajari siswa untuk suatu jenjang sekolah, 

kelas, dan mata pelajaran; (7) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 

Kompetensi Dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan ketrampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Indikator dikembangkan 

sesuai karakteristik siswa, satuan pendidikan, dan potensi daerah; (8) Tujuan 

pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional 

yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan ketrampilan; (9) 

materi pembelajaran adala rincian dari materi pokok yang memuat fakta, konsep, 

prinsip dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai rumusan 

indikator ketercapaian kompetensi; (10) metode pembelajaran merupakan rincian 

kegiatan pembelajaran yang digunakan pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai; (11) media, alat, dan sumber 

pembelajaran; (12) langkah-langkah kegiatan pembelajaran—pendahuluan, inti, 

penutup; dan (13) penilaian—jenis, teknik, instrumen dan pedoman pensekoran.   

Pada Kurikulum KTSP kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan tahapan 

proses pembelajaran yang mencakup Ekplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi; dan dalam 

Kurikulum 2013 dengan pendekatan scientific (mengamati, menanya /mempertanyakan, 

menalar—mengasosiasi—mencipta, mencoba, dan mengkomunikasikan).   Proses 

pembelajaran yang demikian tersebut dimaksudkan agar terjadi pembelajaran yang 

konstruktivistik, agar terjadi actif learning, dengan harapkan proses pembelajaran 

mampu menjadikan peserta didik yang aktif, kreatif, dan produktif, yang mampu 

menghasilkan anak bangsa yang tidak secara terus-menerus menjadi konsumen 

melainkan menjadi produsen yang handal dan mampu mengkomunikasikan 

(mempromosikan) produknya kepada publik, hingga laku dalam pasar secara global.  

Mengacu pada Silabus yang disusun di atas, maka  Kegiatan Pembelajaran 

dalam pencapaian kemampuan: (mengidentifikasi bagian-bagian surat dan kemampuan 

menulis surat) maka integrasi nilai-nilai (karakter) dalam kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan scientific digambarkan sebagai berikut. 

http://www.operator/
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Pembukaan  

Apersepsi, Penjelasan Tujuan sesuai konteks.  

Kegiatan Inti  

Siswa berdo‘a sebelum memulai kerja kelompok dalam kelompok masing-

masing.  

Siswa mengamati berbagai contoh surat yang dibawa dari rumah dalam 

kelompok.  

Setelah mengamati siswa diberi kesempatan untuk bertanya atau 

mempertanyakan atas tugas yang diberikan berdasarkan hasil pengamatannya.  

Siswa menalar berbagai akibat jika terjadi kesalahan-kesalahan dalam penulisan 

surat.  

Siswa mengidentifikasi bagian-bagian surat, dan mencoba menulis surat dalam 

kerja kelompok.  

Siswa mengkomunikan produk surat yang dibuatnya melaui kerja kelompok 

dengan cara: memajang dalam papan pajangan.  

Setiap Siswa diminta untuk  menjawab pertanyaan ―kuis‖, dan  menulis sebuah 

Surat – misalnya ―Surat Undangan‖.  

Penutup 

Penguatan/pemantapan pemahaman konsep oleh guru, dan penyampaian pesan-

pesan moral terkait dengan penulisan surat.  

Penilaian Aspek Pengetahuan, Sikap, dan Ketrampilan.  

Penilaian aspek Pengetahuan, yakni ―kemampuan mengidentifikasi bagian-bagian 

surat‖ dapat dilakukan dengan cara pemberian ―kuis‖ atau Tes.  Penilaian sikap Sikap 

Religius dan Sikap Sosial dapat dilakukan melalui pengamatan proses pembelajaran 

dalam kerja kelompok dan penilaian kualitas produk ―Surat‖ yang ditulis dalam kerja 

kelompok.  

Indikator sikap yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi, 

misalnya sebagai berikut: (1) keterlibatan siswa dalam berdoa memulai pekerjaan dalam 

mengerjakan tugas kelompok – sikap religius; (2) kesediaan siswa dalam mendengarkan 

pendapat temannya dalam kerja kelompok – sikap sosial; (3) keterlibatan siswa dalam 

kerjasama dalam kelompok – sikap sosial ; dan (4)   kualitas produk – Surat hasil kerja 

kelompok. Penilaian ketrampilan dapat dilakukan pada penilaian produk yang berupa 

Surat yang ditulis siswa dlam kerja kelompok. Demikian, semoga manfaat.  

PENUTUP 

Pendidikan dan pembelajaran pada dasarnya merupakan proses internalisasi nilai-

nilai kebaikan dengan tujuan, diantaranya, agar peserta didik berkarakter baik. 

Pendidikan karakter dapat dientegrasikan melalaui pembelajaran di kelas. Setiap mata 

pelajaran mempunyai core value masing-masing, untuk itu pembelajaran hendaknya 

mampu menginternalisasikan core value tersebut. Pembelajaran nilai-nilai kebaikan 

melalui pembelajaran di kelas dapat dihadirkan melalui: bagaimana pendidik 

memandang dan memperlakukan murid, performansi pendidik, sumber dan media 

pembelajaran yang dimanfaatkan, mengintegrasikan nilai melalui metode pembelajaran, 

dan proses asesmen, evaluasi, dan penilaian dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

nilai-nilai kebaikan dapat dipersiapkan dari analisis kurikulum dan pengembangan 

silabus, pembuatan RPP, dan dipraktikkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam 

pembelajaran nilai dan karakter.  
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PEMBINAAN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN PARENTING  

(Telaah Terhadap Teori Parenting Berdasarkan Usia dan 

Karakteristik Siswa dalam Pendidikan) 
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(1) 

; I Nyoman Sudana Degeng
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; Sa’dun Akbar 
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Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Malang 
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Abstrak  
Permasalahan menipisnya karakter di Indonesia hingga saat ini belum mampu 

terselesaikan. Tak jarang tersiar kabar-melalui media elektronik maupun media 

cetak-bahwa akibat hal sepele dapat berujung penganiayaan antar teman di sekolah, 

misalnya, kasus yang termuat pada harian kompas 19 Oktober 2015. Siswa SD di 

daerah kabupaten Tanggerang menjadi korban penganiayaan temannya. Kondisi 

lingkungan keluarga dan sekolah yang kurang mendukung dapat dikaitkan dengan 

menipisnya karakter. Keluarga dan sekolah merupakan fondasi karakter siswa yang 

paling penting. Tidak semua orangtua dan sekolah mampu membina karakter anak 

dengan baik. Orangtua dan sekolah masih perlu memahami cara yang tepat dalam 

menangani anak. Diperlukan suatu kemampuan khusus dalam menangani anak. 

Melalui pendidikan parenting, pihak sekolah dan orangtua diarahkan untuk 

memahami cara yang tepat dalam menangani dan membina karakter anak sesuai usia 

dan karakteristik anak. Artikel ini akan menelaah teori-teori parenting berdasarkan 

usia dan karakteristik siswa yang dapat dijadikan landasan teori dalam pembinaan 

karakter anak. 

Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Pendidikan Parenting dan Pembinaan Karakter.  

Pada era ini menipisnya karakter terlihat dari tindakan yang ditunjukkan oleh 

siswa. Mulai dari kata-kata kotor, sikap yang kurang sopan, saling mengolok antar 

siswa, dan bahkan perkelahian antar siswa. Kebanyakan siswa yang berkarakter 

demikian adalah siswa yang sekolah di kawasan-kawasan tertentu. Gunn dan Kagan 

(2006) mengamati sekelompok subjek -dari hasil pengamatannya- anak yang 

mengalami penurunan karakter adalah siswa yang berada dalam keluarga yang 

berpenghasilan rendah dan keluarga yang beresiko.  

Teori Gunn dan Kagan (2006) bisa dijadikan landasan pembuktian. Dari hasil 

observasi pendahuluan, peneliti menemukan di kawasan Malang ada beberapa sekolah 

yang letaknya tidak jauh dari pasar. Jika dilihat dari wilayah dan penduduknya, 

masyarakat yang mengadakan mobilitas di daerah pasar biasanya masyarakat yang 

berpenghasilan rendah serta catatan pendidikan rendah. Kata-kata kotor, tindakan 

premanisme sudah menjadi hal yang biasa. Anak pada masa usia sekolah dasar 

merupakan masa-masa meniru. Seperti jargon yang sering kita dengar ―Children see, 

Children do‖. Menghilangkan budaya karakter buruk yang ada di lingkungan 

masyarakat tidaklah mudah. Agar karakter buruk tersebut dapat segera diatasi, maka 

diperlukan pemahaman kepada orangtua dan pihak sekolah -dalam membangun karakter 

siswa- melalui pendidikan parenting.  

Pendidikan parenting merupakan serangkaian program, atau layanan yang 

dirancang untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam perkembangan dan 

pendidikan anak. Hal yang mendasar dalam pendidikan parenting adalah dengan 

memberikan wawasan tentang karakteristik dan tahapan usia anak. Tujuannya agar 

orangtua mampu memahami cara mendidik anak dengan cara yang tepat tanpa ada 

pemaksaan. 
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PEMBAHASAN  

Karakteristik Menurut Usia Siswa Sekolah Dasar 

Sebelum beranjak kepada pemahaman karaketristik siswa sekolah dasar. Chatib 

(2014) dalam seminar parenting 2014 dengan tema ―Menjadi orangtuanya Manusia‖ 

telah mengadaptasi tahapan perkembangan pendidikan anak yang dicontohkan oleh 

Nabi Muhammad SAW dan tahapan ini perlu dipahami oleh seluruh manusia. Tahapan-

tahapan tersebut adalah (1) 7 tahun pertama –usia 0 sampai 7 tahun- adalah Raja; (2) 7 

tahun kedua –usia 8 sampai 14 tahun- adalah Pembantu; (3) 7 tahun ketiga –usia 15 

sampai 21 adalah Wazir atau perdana menteri. Anak usia sekolah dasar merupakan anak 

yang berada pada tahap 1 dan 2 yaitu menjadi raja dan menjadi pembantu. Pertanyaan 

yang muncul adalah mengapa anak dari pangkatnya seorang raja menjadi pembantu? 

Dalam seminarnya beliau memaparkan bahwa anak usia 7 tahun pertama mengapa 

dikatakan sebagai raja karena seorang raja adalah seseorang yang perlu dilayani, 

seorang raja biasanya memiliki banyak hak atau ruang lingkup kewenangan.  

Anak usia 0-7 tahun merupakan raja kecil yang memiliki dunia yang khas yaitu 

dunia bermain. Mereka mempunyai kerajaan bermain. Pada masa ini anak 

membutuhkan cinta dan kasih sayang dari keluarga. Orang tua memang memberi 

kebebasan bermain pada anak, namun kebebasan tentulah ada batasannya. Perlu 

dipahami orangtua bahwa masa awal sebagai raja ini akan berakhir ketika anak 

memasuki usia 8-14 tahun. Status kedua anak adalah pembantu, seorang pembantu yang 

harus patuh melakukan semua perintah tuannya tertama dalam menjalani pendidikan.  

Pandangan lain dari Yusuf dan Sughandi (2011) pada masa usia sekolah dasar (7-

12 tahun) ditandai dengan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Pada usia ini 

merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, 

baik halus maupun kasar. Oleh karena itu perkembangan motorik juga sangat 

menunjang keberhasilan peserta didik. 

Jika dilihat dari aspek perkembangan kognitif, menurut Piaget (dalam Hergenhahn 

dan Olson, 2010:320) masa ini berada pada tahap operasi konkret, yang ditandai dengan 

kemampuan mengklarifikasikan benda-benda berdasarkan ciri yang sama, menyusun 

atau menghubungkan serta menghitung angka dan bilangan, dan mampu memecahkan 

masalah sederhana. Kemampuan intelektual pada usia 7-11 tahun sudah cukup untuk 

menjadi dasar diberikannya berbagai pengetahuan yang dapat mengembangkan pola 

pikir serta daya nalarnya, tetapi hanya dalam situasi konkret (Santrock, 2012:55).  

Untuk mengembangkan daya nalarnya, daya cipta, atau kreativitas anak, maka anak 

perlu diberi peluang-peluang untuk bertanya, berpendapat, atau memberikan kritikan 

tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pada masa ini tingkat dan cara 

berpikir anak sudah lebih maju, dia banyak menanyakan segala hal yang berhubungan 

dengan sebab-akibat.  

Operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa bolak-balik dan berkaitan 

dengan objek yang nyata. Operasi konkret memungkinkan anak untuk 

mengoordinasikan beberapa karakteristik daripada berfokus pada satu sifat benda. Pada 

tahap ini anak-anak secara mental mampu melakukan apa yang sebelumnya hanya bisa 

mereka lakukan secara fisik (Santrock, 2012:55). Bukan hanya teori tentang kognitif 

saja yang perlu diperhatikan dalam membangun karakter. Tahapan –tahapan lain pada 

anak juga harus diperhatikan.  Menurut Freud (dworetzsky 1990) anak usia 6 tahun 

hingga pubertas masuk dalam tahapan latency. pada tahapan ini dorongan seksual 

menjadi tidak aktif. Anak pada tahapan ini merasa bebas dari perasaan erotis dan 

sebaliknya mengarahkan upaya mereka menuju sosialisasi lebih lanjut dengan 
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mengakuisisi keterampilan budaya dan sosial. Pandangan lain tentang psikoanalitik di 

paparkan oleh Ericson. Ericson memaparkan salah satu dari banyak fungsi dari proses 

sosialisasi adalah untuk mengajarkan anak-anak bagaimana cara untuk mengatur 

perilaku mereka sendiri dengan mata pada akhirnya membiarkan mereka "keluar dari 

sarang" untuk berjuang sendiri. 

Pada masa pra-pubertas ini anak memiliki perkembangan daya pikir dan 

ketajaman daya ingat. Pada masa ini pula diibaratkan awal pengisian sebuah wadah 

dalam alam pikir mereka. Pengisian yang tepat pada masa kedua ini adalah dengan 

pendidikan yang berkaitan dengan akhlak dan agama. Pada pengisian masa sosialisasi 

ini diperlukan juga adanya keterbukaan informasi tentang pendidikan seks dan 

tanggungjawab peran berkaitan dengan gender. 

Pendidikan Karakter  

Dalam papernya Cheng memaparkan teori Goldberg tentang karakter. 

Character is Internal cultivation and externally demonstrated behavior forms individual 

traits. An individual of character displays respectable traits and he/she is able to 

behave correctly. Individual character traits have been shaped by the selection of moral 

cognition, emotion, and love and are expressed in behavior. Artinya penanaman melalui 

internal individu dan menghasilkan perilaku yang membentuk sifat-sifat individu. 

Karakter seorang individu menampilkan ciri baik dan mampu bersikap dengan benar. 

Ciri-ciri karakter individu telah dibentuk oleh seleksi moral kognisi, emosi, dan cinta 

dan disajikan dalam perilaku. (Goldberg, 2003, dalam Cheng dan Lee, 2007). 

Seperti paparan di atas karakter merupakan hasil bentukan dari bersosialisasi. 

Keluarga merupakan agen utama dalam bersosialisasi dan membentuk karakter. Bahkan 

ketika anank-anak masuk sekolah, keluarga masih menjadi pusat sosialisasi dan 

pembentuk karakter anak. Selain bentukan karakter yang dilakukan anak ketika di 

sekolah dengan teman sebaya. Orangtua merupakan orang yang terlebih dulu dibentuk. 

Mereka telah diajarkan apa yang harus mereka lakukan dalam masyarakat dan sekarang 

harus menyapaikannya pada anak-anaknya. Anak-anak belajar dari orang tua, orang tua 

merupakan suatu model sosial yang penting bagi anak. Anak-anak sering melihat dan 

meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. 

Tabel 1. Nilai-nilai Karakter yang dikembangkan kepada anak 

No Nilai Karekter yang 

Dikembangkan 

Deskripsi Perilaku 

1.  Nilai karakter dalam 

hubungannya dengan Tuhan 

Yang Maha Esa (Religius) 

Berkaitan dengan nilai ini, pikiran, perkataan, dan tindakan 

seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai 

ketuhanan dan ajaran agama.  

2.  Nilai karakter dalam 

hubungannya dengan diri 

sendiri 

 

 Jujur Merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak 

lain.  

 Bertanggung jawab Merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksakan 

tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME 

 Bergaya hidup sehat Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam 

menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan 

buruk yang dapat mengganggu kesehatan. 
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 Disiplin Merupakan suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

 Kerja Keras Merupakan suatu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

 Percaya diri Merupakan sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap 

pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya. 

 Berpikir logis, kritis, kreatif, 

dan inovatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu secara nyata untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki. 

 Mandiri Suatu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

 Ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, 

dan didengar. 

 Cinta ilmu Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

pengetahuan. 

3.  Nilai karakter dalam 

hubungannya dengan sesame 

 

 Sadar akan hak dan 

kewajiban diri dan orang 

lain 

Sikap tahu dan mengerti serta melakukan apa yang menjadi 

milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri 

sendiri dan orang lain. 

 Patuh pada aturan sosial Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan 

masyarakat dan kepentingan umum. 

 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. 

 Santun Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa 

maupun tata perilakunya ke semua orang. 

 Demokratis Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak 

dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

4.  Nilai karakter dalam 

hubungannya dengan 

lingkungannya 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

5.  Nilai kebangsaan Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan 

kepentingan diri dan kelompoknya. 

 Nasionalis. Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, dan budaya bangsa. 

 Menghargai keberagaman Sikap memberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal 

baik yang berbentuk fisik, sifat, adat budaya, suku, dan agama. 

*) sumber: Panduan pendidikan karakter, Kemendikdas 2010 (dalam Gunawan, 2012) 

 

Elkind dan Sweet (2004) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah upaya 

yang disengaja untuk membantu memahami manusia, peduli atas nilai-nilai etis/susila. 

Narvaez dan Nucci (2014:78) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah 

pendidikan yang menitik beratkan pengajaran nilai-nilai etis secara langsungmelalui 

keteladanan peran, dan penguatan perilaku yang baik. Sedangkan Gunawan (2012) 

mengungkapkan bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan yang dibentuk 

dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang berlangsung sepanjang hayat. 

Peran pendidikan karakter ini seharusnya mampu mengembangkan budaya berkarakter 

baik. 
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Pendidikan Parenting 

 Program pendidikan parenting di AS ditujukan untuk keluarga berisiko (di 

mana orang tua miskin, berpendidikan kecil, masih muda atau tidak menikah). Salah 

satu contoh adalah program pendidikan pengasuhan yang dirancang untuk memulai 

sebelum lahir atau pada saat kelahiran dan dapat terus melalui Parents as Teacher 

Program (PAT). Program tersebut dilaksanakan agar orangtua pendidik memiliki latar 

belakang pendidikan anak usia dini, pendidikan khusus, pendidikan dasar, pekerjaan 

sosial, konseling, dan keperawatan. Orang tua menerima umpan balik secara rutin oleh 

supervisor terlatih dalam pengawasan reflektif dan bertemu setiap bulan untuk 

membahas manajemen kasus individu, mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan 

berbagi sumber daya profesional. Selama kunjungan rumah, orang tua pendidik 

memperkuat keterampilan orangtua yang positif, memberikan kegiatan belajar, 

mengelola pemutaran perkembangan, dan menghubungkan orang tua untuk sumber 

daya. Setiap kunjungan biasanya 45-60 menit panjang, dan kunjungan biasanya 

ditawarkan sebulan sekali. Namun, kebutuhan keluarga individu dinilai selama 

pertemuan supervisi yang dijadwalkan secara rutin dan keluarga dapat dikunjungi lebih 

dari sekali setiap bulan jika ada kebutuhan diidentifikasi. Evaluasi program PAT lokal, 

menargetkan ibu remaja atau berpenghasilan rendah, populasi minoritas, telah 

menunjukkan efek positif kecil dan tidak konsisten pada pengetahuan orang tua dan 

perilaku, dan tidak ada efek pada hasil perkembangan anak (Wagner & Clayton, 1999, 

Tolani, dalam Gunn dan Kagan, 2006). Analisis ini menunjukkan pentingnya lebih rutin 

dan komprehensif penyediaan layanan untuk kelompok berisiko.  

 Paparan di atas menjelaskan bahwa Parenting Education artinya adalah suatu 

program kegiatan yang diberikan pada orang tua, yang diselengarakan oleh lembaga 

pendidikan agar orang tua dapat melaksanakan perannya untuk mengoptimalkan potensi 

anak. Materi Parenting Education bisa berupa perkembangan anak, pengasuhan anak, 

pendidikan, kesehatan, perawatan badan, gizi dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dari 

orang tua. Pendidikan parenting bukan semata bagi orangtua saja, namun juga bagi 

pihak sekolah. Tujuan diadakan pendidikan parenting adalah meningkatkan kesadaran 

orangtua dan anggota keluarga lain sebagai salah satu pendidik, meningkatkan 

pengetahuan terhadap perawatan dan pengasuhan anak, meningkatkan peran serta 

orangtua dalam proses pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan parenting pihak 

sekolah dapat mengadakannya melalui seminar, home visit, sharing pengalaman antar 

orang tua, dan pengadaan workshop rutin. 

Pembinaan Karakter Anak Melalui Parenting  

Paparan sub bab sebelumnya adalah mengenai karakteristik anak dan karakter 

yang diharapkan tumbuh pada generasi penerus bangsa ini. Agar mampu mewujudkan 

dan membangun karakter bangsa, diperlukan sebuah sistem sebagai wadah komunikasi 

yang disebut dengan parenting. Parenting merupakan proses interaksi berkelanjutan 

antara orang tua dan anak-anak ketika mereka tumbuh berkembang. Keluarga 

merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terbentuk atas dasar komitment untuk 

mewujudkan fungsi keluarga-khususnya fungsi sosial dan fungsi pendidikan- harus 

dioptimalkan sebagai rekan kerja dari pihak sekolah, demi mendapatkan kualitas dan 

mutu pendidikan serta karakter yang baik bagi anak. (http://paud-

anakbermainbelajar.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-dan-jenis-jenis-program.html, 

2013. Diakses tanggal 22 Maret 2016)  

 

http://paud-anakbermainbelajar.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-dan-jenis-jenis-program.html
http://paud-anakbermainbelajar.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-dan-jenis-jenis-program.html
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Ketika membahas lebih lanjut tentang parenting maka perlu juga memahami 

bahwa dalam bimbingan membangun anak, orangtua membutuhkan kerjasama yang 

baik dengan pihak sekolah, ketika anak sudah mulai masuk sekolah. Hal tersebut 

dikuatkan oleh paparan dari Hill dan Luckey (1969:274) keluarga pada masing-masing 

siswa merupakan pendidik awal dalam membangun pengalaman anak selama bertahun-

tahun, keluarga juga memiliki peran khusus selama masa sekolah. Maksudnya ketika 

awal masuk sekolah anak mendapatkan pengalaman yang berbeda, dimana awalnya 

mereka hanya bersosialisasi dengan keluarga kemudian mereka harus bersosialisasi 

dengan teman-temannya di sekolah. Dalam hal ini sekolah merupakan lingkungan baru 

bagi anak, diperlukan proses adaptasi. Oleh karena itu deperlukan wadah yang mampu 

menjalin komunikasi antar orangtua siswa, dan antar pihak sekolah. 

Program parenting yang dilaksanakan di sekolah berguna sebagai wadah 

komunikasi antar orang tua dengan pihak sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk 

memberikan sosialisasi terhadap program-program yang diselenggarakan oleh sekolah. 

Secara umum tujuan program parenting adalah mengajak para orang tua untuk bersama-

sama memberikan yang terbaik buat anak-anak mereka. Maka makna parenting perlu 

dipahami oleh orangtua dan maupun oleh pihak sekolah. Karena tidak semua orang tua 

maupun sekolah mampu melaksanakan parenting yang seimbang bagi anak. Pendidikan 

parenting dapat terlaksana jika ada hubunngan antara peran sekolah dan peran orangtua. 

Berikut merupakan tahapan pembentukan program parenting antara lain adalah  

(1) Melakukan identifikasi karakter anak dengan orang tua; Setiap orang tua memiliki 

kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda terhadap anak-anaknya yang menjadi 

siswa. (2) Membantuk kepanitiaan parenting yang melibatkan komite sekolah; 

Kepanatiaan dalam program parenting di bentuk dengan melibatkan komite sekolah 

sehingga program parenting yang akan dikembangkan betul-betul dapat menjembatani 

kebutuhan orang tua dan kebutuhan sekolah. (3) Menyusun program dan menyususun 

jadwal sesuai program; Perangkat organisasi yang terbentuk selanjutnya bekerja untuk 

menyusun program dan menyusun jadwal yang akan dilaksanakan, siapa pelaksananya, 

siapa narasumbernya, berapa anggarannya. 

Sekolah sangat membutuhkan peran orangtua dalam mendidik anak. Ada tiga 

hal yang paling penting yang di dapat sekolah dari orangtua: (1) guru tidak mungkin 

bisa tahu hal-hal tentang anak tanpa mengetahui orang tua dan latar belakang dari mana 

anak itu datang; (2) pihak sekolah memberikan informasi dan pemahaman tentang anak 

kepada keluarganya, (3) melalui hubungan yang baik maka akan terbentuk komunikasi 

yang baik pula antara guru dan orang tua. (Hill dan Luckey, 1969 : 274) 

Jika menginginkan hasil dari pendidikan yang bermakna untuk anak, maka 

pengetahuan orangtua dan sekolah harus dikombinasikan dengan belajar dan 

pengalaman. Pengalaman yang relevan dengan dunia sekolah, keluarga dan 

lingkungannya. Budaya baik yang ada di sekolah sebaiknya diseimbangkan dengan 

budaya baik yang ada di rumah. Ketika budaya yang terdapat di rumah dan sekolah 

yang tidak seimbang, anak mungkin membuat anak tidak mengerti dan tidak dapat 

memenuhi kedua budaya tersebut. Situasi seperti itu bisa menjadi dua kali lipat serius 

dan akan menyebabkan konflik. Dalam beberapa subbudaya anak harus belajar untuk 

membela diri untuk mendapatkan tempatnya di lingkungan keluarganya. 

Sependapat dengan George, Chatib (2015:155) mengibaratkan seekor burung 

yang memiliki sayap. Orangtua dan sekolah merupakan sayap pada bagian tubuh anak. 

Seekor burung tidak dapat terbang jika salah satu sayapnya patah. Begitu pula dengan 

anak, jika salah satu dari orangtua maupun sekolah terjadi ketimpangan, maka 
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perkembangan anak juga akan terhambat. Paparan di atas sangat menjelaskan bahwa 

pentingnya peran orangtua terhadap pertumbuhan anak ketika ia mulai sekolah. 

Pembahasan ini merupakan kelanjutan parenting yang telah dilakukan di PAUD 

maupun di TK. Karena makalah ini hanya membahas tentang peran parenting pada anak 

usia sekolah dasar, maka penulis juga membatasi paparan peran orangtua pada dua 

tahapan yang berkaitan dengan anak usia sekolah dasar.  

Berikut ini adalah paparan peran orangtua dan sekolah dalam membangun 

karakter yang tepat dengan masanya: (1) Pada tahapan menjadi raja kecil dengan dunia 

bermainnya, peran orangtua hanya menjaga agar kebutuhan anak terpenuhi. Jika ada 

tingkah laku anak -yang salah- maka orangtua seharusnya cermat apakah hal tersebut 

terjadi berulang-ulang atau hanya sesekali. Jika itu sudah sering terjadi maka dapat 

diidentifikasi bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan pada anak. Cara ampuh 

mengatasinya adalah biasakan memeluk dan mencium anak mereka, dan orangtua sudah 

harus mulai bertindak untuk menghentikan kebiasaan yang buruk tersebut. Tidak 

dengan emosi namun tetap dengan cinta dan kasih sayang, mengingatkan bahwa hal 

tersebut kurang patut dikerjakan. Penuhilah hidup mereka dengan cinta dan kasih 

sayang. (2) Pada masa pra-remaja anak memiliki perkembangan daya pikir dan 

ketajaman daya ingat. Pada masa ini pula diibaratkan awal pengisian sebuah wadah 

dalam alam pikir mereka. Pengisian yang tepat pada masa kedua ini adalah dengan 

pendidikan yang berkaitan dengan akhlak dan agama. Peran orangtua pada masa ini 

adalah mengenakan peraturan, melatih kedisiplinan serta tanggungjawab, tentunya 

dengan cinta dan kasih sayang. Pada masa ini pula peran orangtua adalah mengajarkan 

dan melatih anak untuk berperilaku yang baik. Ketika masa pra-pubertas anak 

mengalami kondisi perkembangan biologis yang luar biasa. Masa ini merupakan masa 

yang istimewa yang bisa diawali dengan keterbukaan informasi tentang pendidikan seks 

dan tanggung jawabnya berkaitan dengan gender. Pada masa ini pula anak sudah harus 

mengenal perbedaan tentang anak laki-laki dan perempuan serta cara membangun 

hubungan diantara keduanya. Ini penting dilakukan agar pada masa hormon puber pada 

anak sudah mulai aktif, anak tidak merasa malu umtuk mengadakan diskusi tentang seks 

dan gender dengan orangtuanya. 

PENUTUP 

Anak usia sekolah dasar merupakan anak yang berusia 6-14 tahun yang memiliki 

motorik sangat lincah, dan kognitif yang sangat baik. Sedangkan karakter pada anak 

berkaitan dengan kemampuan afektif. Karena motorik dan kognitif yang masih baik 

maka dipelukan bimbingan dari orangtua dan pihak sekolah dalam membangun 

karakter. Saat ini masih belum semua sekolah dan orangtua yang memiliki pemahaman 

yang baik tentang parenting. Oleh karena itu perlu pengadaan program pendidikan 

parenting terhadap sekolah dan orangtua. Sebenarnya program ini telah lama diterapkan 

di Indonesia dimulai ketika anak berada pada jenjang PAUD ataupun TK. Ini 

merupakan program lanjutan dari program parenting yang telah dilaksanakan. Harapan 

dari telaah ini program pendidikan parenting dalam membangun karakter tidak berhenti 

hanya pada tingkat pendidikan dasar. Karena jika pendidikan dari sekolah dan orangtua 

baik, maka kecil kemungkinan anak memiliki karakter yang buruk.  
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Abstrak 
Pentingnya pembentukan karakter disiplin didasarkan pada tujuan pendidikan 

nasional dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Maksud dari Undang-Undang 

tersebut adalah pendidikan tidak hanya membentuk siswa yang cerdas, namun juga 

siswa yang berkarakter, sehingga diharapkan dapat menghasilkan generasi muda 

yang berbudi pekerti luhur dan berkarakter. Disiplin membuat siswa memiliki 

kontrol internal untuk berperilaku yang senantiasa taat moral. Sekolah sebagai 

lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab besar dalam membentuk siswa 

yang cerdas dan berkarakter. Guru merupakan pelaku pendidikan yang terjun 

langsung dalam dunia pendidikan sehingga ikut mempengaruhi karakter disiplin 

siswanya. Guru dapat berperan sebagai teladan bagi siswa. Guru diharapkan mampu 

mencontohkan kedisiplinan sehingga siswa yang melihat langsung akan melakukan 

kedisiplinan sesuai dengan peraturan sekolah. Keteladanan merupakan hal penting 

yang harus diperhatikan dalam proses internalisasi nilai karakter disiplin di sekolah, 

khususnya sekolah dasar. 

Kata kunci: karakter disiplin, keteladanan guru, dan sekolah dasar. 

Pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Pendidikan selain bertujuan untuk mengembangkan potensi diri siswa 

juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa, sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan generasi muda yang berbudi pekerti luhur dan berkarakter. Pembentukan 

karakter menjadi salah satu tujuan pendidikan nasioanal dengan memasukan pendidikan 

karakter dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yang menyatakan bahwa 

tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Maksud dari Undang-Undang tersebut adalah pendidikan tidak hanya membentuk siswa 

yang cerdas, namun juga siswa yang berkarakter.  

Fenomena saat ini kita sering menemukan masalah ketidakdisiplinan di kalangan 

siswa sekolah dasar. Berbagai jenis pelanggaran terhadap tata tertib sekolah yang 

dilakukan siswa, misalnya banyaknya siswa yang terlambat datang ke sekolah, sering 

tidak masuk sekolah, tidak menggunakan atribut sragam sekolah dengan lengkap, tidak 

mengikuti upacara bendera, tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, 

dan lain sebagainya.  

Siswa perlu memiliki karakter disiplin karena sangat penting bagi kehidupan dan 

perilakunya. Membudayakan disiplin dalam kehidupan di lingkungan sekolah pada 

siswa dapat memberi dampak yang positif bagi kehidupan siswa di luar sekolah (Tu‘u 

dalam Pratama & Suwanda, 2013). Disiplin yang baik dapat menghasilkan kehidupan 

yang teratur dan memperoleh keberhasilan pada setiap aspek. Wayson (dalam Moh. 

Shochib, 2010:2) menyatakan ―Pribadi yang mampu mengembangkan disiplin diri, 

berarti memiliki keteraturan diri berdasarkan acuan nilai moral‖. Selain itu, disiplin 

membuat siswa memiliki kontrol internal untuk berperilaku yang senantiasa taat moral 

sehingga tidak hanyut oleh arus globalisasi. Menurut Moh. Shochib (2010) yang 

menyatakan jika dalam era globalisasi tidak ada upaya untuk mengantisipasi, siswa 
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dapat larut dan hanyut didalamnya. Berkaitan dengan itu, diharapkan siswa agar 

memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mengakomodasi, dan mewarnainya. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab besar untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Peran sekolah sangatlah penting dalam 

mengajarkan segala bentuk pendidikan akademik maupun non akademik melalui guru. 

Guru merupakan pelaku langsung dalam dunia pendidikan sehingga dirasa tepat untuk 

membentuk karakter disiplin pada siswanya. Peran guru bukan sekadar mentransfer 

pelajaran kepada siswa tetapi lebih dari itu guru bertanggung jawab dan mempunyai 

karakter positif yang kuat agar mampu membentuk karakter siswa. 

Di sinilah peran guru, yang dalam filosofi Jawa disebut digugu lan ditiru. Seorang 

guru merupakan salah satu figur yang dipandang oleh siswa dalam pernerapan disiplin. 

Oleh karena itu guru berperan sebagai teladan bagi siswa. Menurut Heri (2012) 

keteladanan guru merupakan perilaku dan sikap guru dalam memberikan contoh melalui 

tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi siswanya. 

Ketepatan waktu mengajar, ketepatan kedatangan guru di sekolah, ikut sertanya guru 

dalam upacara bendera merupakan hal-hal kecil yang sebenarnya diamati oleh siswa 

dalam hal disiplin. Jika guru tidak disiplin dalam menjalakan hal-hal kecil di atas maka 

pastilah anak didik akan meremehkan adanya peraturan-peraturan yang ada. 

PEMBAHASAN  

Karakter Disiplin  

Karakter merupakan sifat kejiwaan seseorang yang membedakannya dengan 

orang lain. Lickona (dalam Maulana & Harmanto, 2014) menjelaskan bahwa karakter 

adalah penjelasan fenomena keseluruhan dari orang-orang yang memiliki keberanian 

dan keyakinan untuk hidup dengan kebajikan moral. Seseorang yang berkarakter 

mampu mengetahui dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Melalui 

adanya karakter, orang lain dapat menilai orang tersebut. 

Disiplin  merupakan salah satu contoh karakter yang mampu membuat orang lain 

menilai diri kita. Disiplin biasanya berhubungan dengan peraturan dan waktu. Ada dua 

pengertian disiplin menurut John (2011), yaitu: (1) ketaatan pada tata tertib, dan (2) 

latihan batin dan watak dengan maksud akan mentaati peraturan. Indrakusuma (dalam 

Prasojo, 2014) mengatakan bahwa disiplin berarti adanya kesediaan untuk memenuhi 

peraturan-peraturan dan tata tertib tanpa adanya paksaan. 

Berkaitan dengan pengertian karakter dan disiplin  yang dipaparkan di atas, 

karakter disiplin mempunyai arti bahwa suatu sifat patuh seseorang terhadap peraturan 

dan tata tertib dengan menjadikan disiplin sebagai control penguasan diri yang 

dilakukan dengan kesukarelaan dan adanya kesadaran diri.  

Disiplin sangat penting bagi kehidupan dan perilaku siswa. Rebecca R. S. S., dkk. 

(1997) mengungkapkan bahwa disiplin merupakan bagian dari proses sosialisasi, 

disiplin adalah suatu proses belajar mengembangkan kebiasaan dan penugasan diri 

terhadap tanggung jawab pribadinya terhadap masyarakat.  Sedangkan menurut Aulina 

(2013) fungsi disiplin membentuk perilaku sedemikian rupa sehingga ia akan sesuai 

dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya, tempat individu itu 

diidentifikasikan. Dari beberapa definisi di atas tentang fungsi disiplin dapat dipahami 

bahwa setiap anak perlu memiliki karakter disiplin agar dapat berperilaku sesuai dengan 

aturan yang disetujui, sehingga sikap yang demikian akan membuat seseorang mudah 

diterima oleh lingkungan sosialnya karena kedisiplinan dapat membentuk interaksi 

sosial yang positif. 
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Disiplin sebagai upaya pengembangan seseorang untuk berperilaku sesuai aturan 

dan tata tertib yang ditetapkan oleh kelompok sosial mereka dan sekaligus sebagai 

kebutuhan perkembangan dan memiliki lima unsur penting. Menurut Harlock (dalam 

Aulina, 2013) empat unsur penting yaitu: (1) Peraturan sebagai standar konsep moral 

yang dijadikan pedoman perilaku, (2) Konsistensi sebagai cara untuk mengajar dan 

melaksanakan peraturan, (3) Hukuman sebagai bentuk konsekuensi pelanggaran yang 

dilakukan secara sengaja, dan (4) Penghargaan untuk usaha mencontoh perilaku yang 

diharapkan atau yang disetujui. Sedangkan Menurut Kurtinez dan Greif (dalam Wantah, 

2005:150) ada lima unsur sebagai berikut: (1) Peraturan sebagai pedoman perilaku, (2) 

kebiasaan, (3) hukuman untuk pelanggaran aturan, (4) penghargaan untuk suatu hasil 

yang baik, dan (5) konsistensi dalam menjalankan aturan. 

Setiap individu diharapkan memiliki karakter disiplin dalam kehidupannya, 

sehingga dengan memiliki karakter disiplin maka menghasilkan kehidupan yang teratur. 

Tu‘u (dalam Trisnawati, 2013) mengemukakan bahwa disiplin diperlukan oleh siapapun 

dan dimanapun. Hal ini karena peraturan atau tata tertib selalu ada dimanapun seseorang 

berada, selalu ada. Apabila seseorang tidak memiliki karakter disiplin akan banyak 

masalah dalam kehidupan sehari-hari karena perilaku hidupnya tidak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dalam masyarakat.  

Kedisiplinan tidak dapat muncul begitu saja tanpa adanya suatu proses yang pada 

akhirnya akan membentuk karakter disiplin tersebut. Orang tua atau guru dalam 

mengajarkan disiplin kepada anak atau siswanya sebaiknya tidak ada paksaan, sehingga 

anak akan berdisiplin karena adanya kesadaran dari dalam dirinya sendiri, secara 

sukarekla (tidak ada paksaan). Dengan demikian diharapkan anak dapat mengetahui  

tujuan dari disiplin adalah untuk kehidupan yang lebih baik dan berguna untuk dirinya, 

terutama karena berhubungan dengan konsep diri anak dan keterampilan sosialnya.  

Keteladanan Guru 

Keteladanan adalah kata dasar dari kata teladan, dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yang berarti sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh, baik itu perbuatan, sikap, 

ataupun tutur kata. Keteladanan merupakan sesuatu yang dapat ditiru atau dicontoh 

orang lain dengan cara melihat dan mengamati tingkah laku, perkataan, dan sikap serta 

cara berfikir seseorang (Zulyan, dkk., 2014). Sedangkan guru menurut Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keteladanan guru adalah 

sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh oleh siswa yang ada pada gurunya yang 

berhubungan dengan sikap, perbuatan, tutur kata, mental, maupun yang terkait dengan 

akhlak dan moral, sehingga diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

oleh siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.  

Pendidikan merupakan usaha meningkatkan sumber daya manusia dan 

mengembangkan potensi diri siswa melalui kegiatan pembelajaran. Hal ini sejalan 

dengan pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam dunia pendidikan adanya 

guru menjadi tonggak utama perjalanan sebuah bangsa. Guru mempunyai peran yang 

sangat penting dalam membantu mengembangkan potensi diri siswa untuk mewujudkan 
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tujuan hidupnya secara optimal (Raharjo & Hadi, 2013). Dalam hal ini guru 

memberikan keteladanan yang baik kepada siswanya supaya dapat menirunya. 

Guru memberikan teladan yang baik kepada siswa merupakan hal yang penting. 

Menurut Maulana & Harmanto (2014) di antara tugas penting guru dalam mengajar dan 

mendidik siswa adalah sebagai pemberi teladan, seorang guru harus mampu menjadi 

contoh yang baik bagi anak didiknya. Selain mentransfer ilmu pengetahuan sudah 

sepatutkan seorang guru juga memberikan contoh yang baik kepada siswanya, karena 

tak bisa dipungkiri  siswa akan melihat secara langsung apa saja yang seharusnya dia 

lakukan dan secara otomatis siswa akan meniru apa-apa yang dilakukan oleh gurunya. 

Oleh karena itu, guru harus bisa menjadi teladan bagi siswanya. Hal-hal yang dapat 

dilakukan guru untuk menjadi teladan bagi siswanya adalah perilaku guru yang taat 

pada peraturan, misalnya tepat waktu, berpakaian rapi, dan lain sebagainya. 

Keteladanan guru yang baik memiliki peran penting terhadap pembentukan 

karakter siswa. Karakter baik tersebut ditunjukkan dalam perbuatan dan tingkah laku 

yang baik dalam kehidupan sehari-hari siswa. Tingkah laku yang baik seorang siswa 

membuat hubungan atau interaksi yang baik dengan orang lain misalnya dengan 

keluarga, guru, dan teman-temannya. Hubungan yang baik seorang siswa dengan orang 

laim akan berpengaruh terhadap kepribadian atau karakter siswa tersebut.  

Pembentukan Karakter Disiplin melalui Keteladanan Guru di SD 

Sekolah merupakan tempat mendapatkan pendidikan yang kedua setelah 

lingkungan keluarga. Selain itu, sekolah juga merupakan lembaga pendidikan yang 

memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sekolah diterapkan 

aturan-aturan yang berlaku untuk mengatur peranan warga sekolah sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang akan dicapai dan membuat warga sekolah nyaman. Peraturan  yang 

diterapkan di sekolah tentu saja harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Peraturan 

sekolah yang digunakan tersebut bertujuan untuk mengendalikan diri siswa sehingga 

tercipta karakter disiplin. 

Siswa diharapkan mampu menghadapi lingkungan sekitarnya melalui pendidikan 

di sekolah. Membudayakan disiplin dalam kehidupan di lingkungan sekolah pada siswa 

dapat memberi dampak yang positif bagi kehidupan siswa di luar sekolah (Tu‘u dalam 

Pratama & Suwanda, 2013). Karakter disiplin yang baik dapat mengatur perilaku 

seseorang, sehingga dapat menghasilkan kehidupan yang teratur. Pentingnya karakter 

disiplin didasarkan pada alasan bahwa sekarang banyak terjadi perilaku yang tidak 

sesuai dengan norma kedisiplinan. Kenyataan di lapangan perilaku tidak disiplin banyak 

ditemui di lingkungan sekolah, termasuk sekolah dasar. 

Contoh perilaku tidak disiplin tersebut antara lain adalah terlambat masuk 

sekolah, adanya siswa yang membolos, membuang sampah sembarangan, mencorat 

coret dinding sekolah, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, tidak menggunakan 

seragam sesuai aturan, dan lain-lain. Contoh perilaku tidak disiplin tersebut merupakan 

bentuk tidak adanya pengendalian dari diri siswa. Kurang adanya pengendalian diri 

pada siswa mengakibatkan mereka terbiasa untuk terus melanggar peraturan-peraturan 

sekolah. Apabila dari pihak sekolah tidak ada tindak lanjut atau membiarkannya dapat 

mengakibatkan perilaku tersebut akan terus dibawa hingga ia terjun ke masyarakat.  

Keteladanan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk membentuk 

karakter.  Tugas penting seorang guru dalam mengajar dan mendidik siswa di antaranya 

adalah sebagai pemberi teladan. Pepatah yang mengatakan ―guru kencing berdiri, murid 

kencing berlari‖ memang benar adanya untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan 

oleh guru akan ditiru oleh siswa. Pengaruh seorang guru untuk menjadi teladan di 
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lingkungan sekolah maupun di luar sekolah sangat besar. Keselarasan antara kata-kata 

dan tindakan dari guru akan sangat berarti dalam pembentukan karakter siswa ( Zuriah, 

2007). Oleh sebab itu, dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan karakter 

dilingkungan sekolah, sekolah juga harus memperhatikan peran keteladan guru. 

Guru mempunyai pengaruh terhadap upaya pengembangan pendidikan karakter 

peserta didik. Untuk itu guru harus dapat menjadi suri tauladan bagi siswa-siswanya 

yang nantinya akan menimbulkan rasa kagum terhadap gurunya. Dengan timbulnya rasa 

kagum kepada guru oleh siswanya, maka dalam setiap kegiatan keseharian di dalam 

lingkungan sekolah akan berjalan secara kondusif. Dimana peserta didik  mampu 

menuruti apa yang diinginkan oleh seorang guru tanpa harus ada  ancaman atau 

paksaan.  

Tugas dan kewajiban seorang guru adalah mengajar dan mendidik  siswanya, 

sehingga menjadi suri tauladan tidaklah sulit untuk dilakukan oleh seorang guru. 

Slameto (2010: 32) menjelaskan bahwa  mengajar adalah suatu aktifitas untuk mencoba 

menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah, atau 

mengembangkan skill, attitude (sikap), ideals (cita-cita), appreciation (penghargaan), 

dan knowledge (pengetahuan). Oleh karena itu, seorang  guru harus berusaha membawa 

perubahan perilaku bagi siswa menjadi lebih baik, sehingga siswa dapat menerapkannya 

dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Seorang guru paling tidak harus 

menjadi suri tauladan bagi siswanya dan minimal menjadi suri tauladan untuk dirinya 

sendiri. 

Peran keteladan guru inilah yang menjadi ujung tombak dalam pencapaian 

lingkungan yang berkarakter di sekolah, salah satunya adalah untuk mendukung 

internalisasinya karakter kedisiplinan kepada siswa. Menurut Bandura (dalam Sulaimi, 

2008) bahwa proses pembelajaran individu akan dapat dilaksanakan secara optimal 

dengan cara mengamati perilaku bermacam-macam model. Dengan demikian 

keteladanan menjadi sarana pendidikan yang lebih efektif dari sekadar kata-kata 

perintah kepada siswa tanpa adanya contoh nyata dari guru.  Untuk itu guru diharapkan 

menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dalam setiap kegiatan belajar mengajar.  

Pada saat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dalam setiap kegiatan belajar 

mengajar, para guru dituntut untuk dapat  melakukan  pengendalian diri dengan 

melakukan tindakan-tindakan yang dapat membentuk disiplin diri, sehingga diharapkan 

siswa dapat menaati peraturan dan batasan-batasan perilaku dirinya. Oleh karena itu, 

guru berperan sebagai contoh yang baik bagi anak didiknya seperti ketepatan 

kedatangan guru di sekolah, ikut sertanya guru dalam upacara bendera, ketepatan waktu 

mengajar. Hal-hal kecil tersebut sebagai bentuk contoh perilaku disiplin yang dapat 

dilakukan oleh guru yang sebenarnya diamati oleh anak didik. Jika guru tidak disiplin 

dalam menjalakan hal-hal kecil tersebut maka akan terjadi pelanggaran yang dilakukan 

anak didik karena akan meremehkan adanya peraturan-peraturan. 

Menurut Heri (2012) keteladanan guru yang dapat ditunjukkan dalam rangka 

pembentukan karakter disiplin adalah sebagai berikut: (1) Seorang guru harus 

berpakaian rapi dan sopan sesuai peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat; (2) 

Seorang guru harus mampu hadir di sekolah sebelum mata pelajaran di mulai; (3) Guru 

harus mampu memberikan pengajaran tepat waktu dan berakhir pada watu yang tepat 

pula; (4) Melakukan pembiasaan agar siswa mampu menirunya, pembiasaan yang 

berkaitan dengan karakter disiplin. 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

768 

ISBN: 978-602-1150-16-0 
   

Pada dasarnya disiplin merupakan kebutuhan mutlak bagi siswa sekolah dasar 

mengingat masa ini merupakan masa yang paling efektif untuk pembentukan perilaku 

anak. Pada tahap sekolah dasar proses internalisasi nilai karakter disiplin dapat 

dilakukan melalui kegiatan sehari-hari yang berupa pembiasaan kepada peserta didik 

untuk berperilaku disiplin. Hal ini senada dengan yang dituliskan Benninga (dalam 

Wuryandani, W. dkk.. 2014) bahwa banyak sekolah dasar yang memiliki kurikulum 

informal, dan tidak tertulis yang berfokus untuk mensosialisasikan kewarganegaraan 

kepada siswanya. Proses ini biasanya dilakukan melalui kurikulum tersembunyi (hidden 

curriculum) yang diwujudkan dalam perilaku guru sehari-hari.  

Kebanyakan dari perilaku disiplin dalam aktivitas kelas sehari-hari tidak tertulis 

secara jelas dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru atau 

disebut kurikulum tersembunyi (hidden curriculum). Kedisiplinan guru dalam ketepatan 

kedatangan guru di sekolah, ketepatan waktu mengajar, kerapian dalam memakai 

pakaian seragam, semuanya itu akan diperhatikan oleh siswa. Oleh karena itu, guru 

perlu memperhatikan perilakunya di dalam kelas karena secara tidak langsung siswa 

akan meniru berbagai perilaku yang ditunjukkan oleh guru. 

Peranan keteladanan guru untuk membentuk karakter disiplin siswa ini penting 

diperhatikan di sekolah dasar. Berry (dalam Wuryandani, W. dkk.. 2014) juga 

menjelaskan bahwa pada tingkat sekolah dasar  kedisiplinan akan lebih mudah jika 

―tertangkap” oleh siswa, daripada hanya diajarkan secara verbal semata yaitu dengan 

cara lisan dan tulisan. Tertangkap di sini diartikan bahwa berbagai kegiatan kelas 

sehari-hari diwarnai dengan perilaku-perilaku disiplin baik itu dari guru maupun siswa 

itu sendiri. Siswa akan memperhatikan segala hal yang terjadi di kelas dan mereka akan 

mencontohnya dan mengaplikasikannya dalam perilaku sehari-hari. Di sinilah 

pentingnya keteladanan guru bagi siswa.  

PENUTUP  

Mengembangkan potensi dan karakter siswa dalam era pembangunan nasional 

mutlak diperlukan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sangat berperan didalamnya. 

Guru  merupakan pelaku langsung dalam dunia pendidikan dan merupakan tumpuan 

bagi tuntutan era globalisasi yang membutuhkan insan disiplin yang mampu disiplin 

dalam segala aspek. Disiplin yang baik dapat menghasilkan kehidupan yang teratur dan 

memperoleh keberhasilan pada setiap aspek. Disiplin membuat siswa memiliki kontrol 

internal untuk berperilaku yang senantiasa taat moral sehingga tidak hanyut oleh arus 

globalisasi. 

Pembentukan karakter siswa di sekolah bisa dilakukan melalui keteladanan. Guru 

bukan hanya mengajar dan mendidik peserta didiknya agar berhasil dalam bidang 

akademis melainkan guru juga bertanggung jawab dan mempunyai karakter positif yang 

kuat agar mampu membentuk karakter siswa dengan cara memberikan contoh baik dari 

segi perkataan maupun tindakan. Guru diharapkan mampu mencontohkan sikap 

kedisiplinan sehingga anak didik yang melihat langsung akan melakukan kedisiplinan 

sesuai dengan peraturan sekolah. Keteladanan merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan dalam proses internalisasi nilai karakter disiplin di sekolah, khususnya 

sekolah dasar. 
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Abstrak  
Masa depan anak bergantung dari segala hal yang telah dilalui anak, termasuk faktor 

pendidikan dan bimbingan orang tua Keluarga merupakan daerah terdekat untuk 

anak, maka keluarga merupakan salah satu faktor pembentuk sikap disiplin yang 

dimiliki anak. Disiplin merupakan salah satu karakter yang dimiliki anak. Perilaku 

disiplin tidak muncul secara otomatis pada diri seseorang karena itu, penanaman dan 

pembinaan perilaku disiplin pada anak hendaknya dilakukan sejak dini agar perilaku 

disiplin ini bisa muncul pada diri anak. Orang tua memiliki peran penting dalam hal 

memberikan pengasuhan kepada anak sehingga akan terbentuk manusia yang 

bermanfaat. Pola asuh orang tua merupakan cara merawat, membimbing, dan 

menjaga anak dengan penuh kasih sayang demi pembentukan pribadi yang baik, 

unggul dan bermanfaat. Setiap pola asuh memberikan kontribusi terhadap perilaku 

disiplin yang dimiliki anak. Pada pola asuh orang tua terdapat segi positif dan 

negatif bagi anak. Berhubungan dengan hal ini orang tua hendaknya sadar akan 

perannnya sebagai orang tua dan memberikan pengasuhan yang dapat merangsang 

terbentuknya perilaku disiplin pada anak asuhannya. Faktanya banyak orang tua 

yang sibuk dengan kegiatannya sendiri dengan alasan untuk masa depan anak, 

namun mereka lalai akan kewajiban mereka untuk mengasuh dan mendidik anaknya. 

Penulis sarankan agar orang tua tidak berperilaku mengabaikan dan menerapkan 

pengasuhan yang demokrtais, karena pengasuhan yang demokratis dapat 

memberikan sumbangan yang positif terhadap pembentukan sikap disiplin anak. 

Kata kunci : pola asuh, disiplin, karakter 

Dewasa ini banyak sekali pelanggaran disiplin. Di sekolah pelanggaran terhadap 

peraturan dan tata tertib sekolah masih sering dijumpai dari pelanggaran ringan sampai 

pelanggaran tinggi, sepert membolos, berkelahi, menyontek, pemalakan, pencurian, dan 

bentuk-bentuk penyimpangan perilaku lainnya. Pelanggaran tersebut merupakan 

beberapa contoh pelnggaran disiplin yang dilakukan anak. Oleh karena itu perilaku 

disiplin sangatlah penting dalam pembentukan pribadi yang unggul. Perilaku disiplin 

tidak muncul secara otomatis pada diri seseorang, karena itu penanaman dan pembinaan 

disiplin pada anak hendaknya dilakukan sejak dini agar karakter ini bisa muncul pada 

diri anak. 

Pembentukan karakter bangsa melalui pembudayaan dilakukan melalui keluarga, 

satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, partai politik, dan media massa. Strategi 

pembudayaan menyangkut pelestarian, pembiasaan, dan pemantapan nilai-nilai baik 

guna meningkatkan martabat sebuah bangsa. Perwujudan dari strategi tersebut dapat 

berupa permodelan, pemberian penghargaan, pengidolaan, fasilitas, pemberian hadiah 

dan hukuman. 

Pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga. Pendidikan yang memiliki  

peran sangat penting dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, 

nilai-nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan sederhana adalah keluarga. Proses 

sosialisasi dan pembudayaan terjadi secara berkelanjutan, tujuannya untuk membimbing 

anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, tangguh, mandiri, 

mailto:lutfiayasmin51@gmail.com
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kreatif, inovatif, beretos kerja, setia kawan, peduli akan lingkungan, dan lain 

sebagainya. 

Keluarga mempunyai peran sebagai fondasi dasar memulai langkah-langkah 

pembudayaan karakter melalui pembiasaan bersikap dan berperilaku sesuai dengan 

karakter yang diharapkan. Pembiasaan yang diiringi dengan contoh dan diperkuat 

dengan penanaman nilai-nilai yang mendasari secara bertahap akan dapat membentuk 

budaya, serta dapat mengembangkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan 

cara itu lingkungan keluarga menjadi pola penting dalam pembudayaan karakter bangsa 

bagi anak dan generasi muda (Gunawan, 2012:209). 

Pengasuhan merupakan kewajiban utama orang tua, sehingga sangat disayangkan 

apabila ada orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya. Salah satu proses alamiah 

yang dialami manusia adalah menjadi orang tua, dari menikah dan mempunyai anak. 

Pasca menikah sebagian besar suami istri menginginkan kehadiran anak untuk 

menyempurnakan perkawinan mereka. Kehadiran anak menjadi tanda bagi 

kesempurnaan perkawinan serta melahirkan harapan akan semakin sempurnanya 

kebahagiaan perkawinan tersebut seiring pertumbuhan dan perkembangan anak (Lestari, 

2012:37).  

Referensi sentral pembentukan karakter pribadi seseorang meliputi keluarga dan 

orang-orang dekat semenjak kecil. Keluarga merupakan tempat pertama dalam 

kehidupan anak, tempat bersosialisai. Dasar pembentukan perilaku, perwatakan, moral 

dan pendidikan kepada anak adalah keluarga. Pengaruh keluarga dalam pembentukan 

serta perkembangan kepribadian sangatlah besar artinya. Sepasang ayah ibu memiliki 

banyak fungsi di antaranya ialah merawat dan membimbing buah hatinya. Orang tua 

dalam membesarkan buah hatinya dipengaruhi oleh kebudaya yang ada di sekitarnya. 

Selain itu orang tua diwarnai oleh suasana hati tertentu dalam membesarkan , 

membimbing, dan mengarahkan buah hatinya. Sikap tersebut dapat terlihat ketika orang 

tua menerapkan metode pengasuhan yang berbeda-beda kepada buah hatinya, karena 

setiap orang tua memiliki metode pengasuhan tertentu (Lestari, 2012:19). 

Cara mengasuh yang digunakan oleh orang tua kepada buah hatinya menjadi 

faktor paling penting untuk menentukan terbntuknya karakter seorang anak. Banyak tipe 

pola asuh orang tu yang bisa menjadi referensi bagi orang tua maupun calon orang tua 

untuk mencetak manusia yang bermanfaat demi kemajuan bangsa. Tipe pola asuh ini 

memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, sehingga tergantung dalam praktiknya sebagai 

pedoman untuk membesarkan anak. 

Membahas mengenai tipe-tipe pola asuh orang tua, Baumrind (2010:44) 

mengatakan ada empat tipe pola asuh orang tua yaitu, pola asuh otoriter (authoritarian), 

pola asuh permisif (permissive), pola asuh demokratis (authoritative), dan penelantar. 

Sedangkan, menurut Walgito  (2010:217), membagi pola asuh orang tua menjadi tiga 

antara lain pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. 

Secara umum pola asuh orang tua adalah penting dalam upaya menyediakan suatu 

model perilaku yang lebih lengkap bagi anak. Tugas orang tua dalam mengasuh anak 

tidak hanya untuk menjaga perkembangan jiwa anak dari hal-hal yang negatif, 

melainkan juga untuk membentuk karakter dan kepribadian anak, agar menjadi insan 

spiritual yang selalu taat menjalankan  perintah agama. Salah satu karakter yang 

dihasilkan oleh pola asuh orang tua adalah disiplin. Oleh karena itu, metode atau jenis 

pola asuh orang tua sangat berhubungan dengan pembentukan karakter anak terutama 

perilaku disiplin.  
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Disiplin individu dan masyarakat sangat penting dikembangkan di semua lini 

kehidupan. Kemajuan seseorang, masyarakat dan bangsanya hanya mungkin terjadi 

apabila disiplin yang baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  Sumber daya 

manusia yang unggul sangat dibutuhkan dalam era persaingan dan globalisasi. Sumber 

daya manusia yang unggul tersebut terjadi apabila ada kesadaran diri dan hati nurani 

yang mendorong dan memicu dirinya untuk menerapkan disiplin yang baik. Disiplin 

individu yang baik dapat terbentuk dan bertumbuh apabila disiplin itu mulai ditanam 

dan dibiasakan dalam keluarga dan di sekolah. Karena itu, pada dua tempat tersebut 

sangat dominan dalam menghasilkan dan membentuk individu-individu yang 

berdisiplin tinggi.  

Pendisiplinan merupakan salah satu bentuk dari upaya orang tua untuk melakukan 

kontrol terhadap anak. pendisiplinan biasanya dilakukan orang tua agar anak dapat 

menguasai suatu kompetensi, melakukan pengaturan diri, dapat menaati aturan, dan 

mengurangi perilaku-perilaku menyimpang dan berisiko. Keberhasilan pendisiplinan 

antara lain ditentukan oleh cara yang digunakan. Pendisiplinan yang keras dipercaya 

justru dapat berdampak negatif pada perilaku anak (Lestari, 2012:63). seperti yang 

dijelaskan diatas, bahwa pendisiplinan merupakan salah satu bentuk dari pola asuh yang 

dberikan oleh orang tua kepada anak. Dengan kata lain, pola asuh orang tua memiliki 

pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter disiplin anak. 

 Hal-hal yang diuraikan diatas dapat menjadi bahan kajian menarik dalam artikel 

ini, yakni mengenai (1) Bagaimana tipe pola asuh orang tua, serta (2) Pengaruhnya 

terhadap pembentukan karakter disiplin anak. 

PEMBAHASAN 

Pola Asuh Orang Tua  

 Keluarga memiliki banyak pengaruh bagi perkembangan kepribadian seorang 

anak. Salah satu peranan yang ada dalam keluarga adalah peran pengasuhan anak. 

Karena keluarga merupakan lingkungan yang pertama yang menerima kehadiran anak. 

Di dalam mengasuh terkandung makna merawat atau mendidik, membimbing atau 

melatih, memimpin atau mengepalai. Istilah asuh sering dirangkaikan dengan asah dan 

asih menjadi asah, asih, asuh. Mengasah berarti melatih agar memiliki kemampuan atau 

kemampuannya meningkat. Mengasihi berarti mencintai dan menyayangi. Rangkaian 

kata asah-asih-asuh maka pengasuhan anak bertujuan untuk meningkatkan atau 

mengembangkan anak dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih 

(Lestari, 2012:36). 

Ilahi (2013:133) menyimpulkan bahwa Pola asuh merupakan bagian dari proses 

pemeliharaan anak dengan menggunakan teknik dan metode yang menitikberatkan pada 

kasih sayang dan ketulusan cinta yang mendalam dari orang tua. Menurut  Walgito 

(2010:217) pola asuh adalah suatu model atau cara mendidik anak yang merupakan 

suatu kewajiban dari setiap orang tua dalam usaha membentuk pribadi anak yang sesuai 

dengan harapan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli 

dapat disimpulkan bahwa pengasuhan adalah cara merawat, membimbing, dan menjaga 

anak dengan penuh kasih sayang demi pembentukan pribadi yang baik, unggul dan 

bermanfaat. Makna pengasuhan seperti itu, maka sebenarnya tugas dan tanggung jawab 

pengasuhan anak adalah  murni tugas orang tua . Oleh karena itu, kurang tepat bila 

tugas pengasuhan dialihkan sepenuhnya kepada orang lain yang kemudian disebut 

dengan pengasuh anak.   
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Santrock (2007:163) juga menjelaskan bahwa pengasuhan memerlukan beberapa 

kemampuan antar individu dan memiliki penguasaan emosional yang besar, tetapi 

hanya beberapa pendidikan formal yang mengajarkan ini. Kebanyakan mereka 

memperoleh pendidikan mengenai cara mengasuh dari orang tua mereka sendiri. Pada 

kenyataannya tidak semua pendidikan yang diperoleh dapat diterima dan dipraktikkan. 

Sepasang orang tua terkadang memiliki pandangan berbeda mengenai pengasuhan ke 

dalam pernikahan. Pada pengasuhan yang memiliki peranan penting adalah seorang ibu. 

Hal ini diungkapkan oleh Santrock (2007:164) bahwa dari bayi sampai remaja, ibu lebih 

cenderung melakukan peran pengaturan dalam pengasuhan daripada ayah. Peran 

pengaturan yang paling penting dalam pengasuhan adalah pengaturan perkembangan 

sosioemosional anak.  

Menurut Walgito (2010:217) pola asuh orang tua terbagi menjadi tiga, 

diantaranya adalah (a) Otoriter, (b) Demokratis, dan (c) Permisif. Pola asuh otoriter 

merupakan cara mengasuh anak dengan membuat peraturan sendiri tanpa dilakukan 

komunikasi dengan anak dan tanpa memperhatikan keadaan anak.  Menurut Sochib 

(2000:15), pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang memperhatikan keadaan 

anak. Memberikan ruang gerak bagi anak namun masih dalam pengawasan orang tua. 

Pola asuh demokratis ini mengutamakan komunikasi antara orang tua dan anak. Segala 

sesuatu yang berkaitan dengan anak dibicarakan dengan sang anak. Anak selalu terlibat 

dalam pengambilan keputusan. Pola aduh permisif merupakan pola asuh yang 

membiarkan anak, memberikan kebebasan kepada anak. Kontrol dari orng tua hampir 

tidak ada. Segala yang dilakukan oleh anak dibiarkan. Pada pola asuh ini orang tua 

terkesan menelantarkan anak.  

Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Karakter Disiplin Anak 

Pada pembahasan ini akan diuraikan beberapa subbab pembahasan antara lain 

adalah (a) Karakter Disiplin, (b) Pembentukan Disiplin dan (c) Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua terhadap Karakter Disiplin.  

Karakter Disiplin 

Disiplin merupakan suatu keadaan tertib atau patuh pada suatu peraturan yang 

mengikat orang-orang pada suatu lembaga atau organisasi. Pada hakikatnya salah satu 

unsur penting dalam perilaku dan kehidupan baik secara individual maupun kelompok 

adalah disiplin. Perilaku seseorang individu atau kelompok akan lebih serasi, selaras, 

dan seimbang dengan tuntutan tertentu yang berlaku dengan adanya disiplin pada diri 

seseorang sehingga dapat terbentuk manusia yang bermanfaat. Seorang anak yang 

berada dalam lingkungan yang kurang atau tidak berdisiplin selama masa pertumbuhan 

maka akan dihasilakn manusia yang kurang maupun tidak berdisiplin. Sebaliknya juga, 

anak yang tumbuh dalam lingkungan berdisiplin tinggi makan akan tercipta atau 

terbentuk menjadi insan yang berdisiplin tinggi.  

Alasan pembentukan disiplin menurut Tu‘u (2004:50) adalah sebagai berikut: 

a) Disiplin dapat tumbuh serta dapat dibina, melalui pembiasaan dan teladan yang 

diberikan. Pembinaan dapat dimulai dari lingkungan terdekat anak sejak masih 

balita. 

b) Penanaman disiplin dimulai dari lingkungan terkecil hingga kelompok. 

c) Pembinaan sejak dini dari lingkungan keluarga serta pendidikan formal secara 

berkelanjutan merupakan proses yang baik untuk pertumbuhan disiplin. 

d) Kesadaran diri akan disiplin akan memudahkan pembenukan disiplin. 

e) Disiplin diikuti dari teladan seorang atasan. 
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Jadi, disiplin tidak muncul begitu saja namun memerlukan proses panjang untuk 

membentuk disiplin. Disiplin dimulai sejak dari lingkungan terkecil yaitu keluarga 

dilanjutkan dengan pendidikan formal. Banyak hal penting dalam pembentukan disiplin, 

diantaranya kesadaran diri, ekanan, teladan, lingkungan dan latihan. 

Pada penerapan disiplin terdapat beberapa teknik. Teknik disiplin menurut Tu‘u 

(2004:44) terbagi menjadi tiga tipe., yakni otoritarian, permisif, dan demokratis. 

Disiplin otoritarian merupakan disiplin yang menekankan ketaatan dan kepatuhan serta 

memberikan hukuman kepada yang melanggar. Teknik Disiplin permisif adalah cara 

mendisiplinkan dengan cara memberi pembebasan dalam bertindak dan mengambil 

keputusan. Sedangkan disiplin demokratis adalah disiplin yang menekankan kesadaran 

dan tanggung jawab. 

Kemendiknas mengartikan karakter adalah perilaku yang didasari nilai-nilai 

berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, adat istiadat dan estetika.  Selanjutnya 

pendidikan karakter adalah upaya yang terencana dan dilaksanakan secara sistematis 

untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli dan menginternalisasikan nilai-nilai 

sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. 

Pendidikan karakter memiliki beberapa nilai karakter. Kemendiknas (2010) 

menjelaskan berdasarkan kajian nilai agama, norma sosial, peraturan hukum, etika 

akademik, serta HAM  teridentifikasi 80 nilai karakter yang dikelompokkan menjadi 

lima, diantaranya yaitu; perilaku manusia menurut hubungannya dengan Tuhan, diri 

sendiri, sesama, lingkungan dan bangsa dan negara. Kemendiknas (2010) dalam buku 

―Panduan Pendidikan Karakter‖, kemudian memaparkan dengan ringkas kelima nilai 

tersebut yang harus ditanamkan kepada siswa, berikut ini paparan ringkas kelima nilai-

nilai yang harus dikembangkan kepada siswa. 

Pertama, nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

Perilaku yang mencerminkan berupa segala perbuatan baik pikiran, perkataan dan 

tindakan seseorang yang diharuskan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keTuhanan dan 

ajaran agamannya. Kedua, nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri yang 

meliputi jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya 

diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, mandiri, ingin tahu, 

dan cinta ilmu. Nilai-nilai karakter yang berhubungan dengan diri sendiri memiliki 

jabaran cerminan perilaku masing-masing. Jujur adalah perilaku yang berusaha 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan,  dan 

tindakan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Bertanggung jawab merupakan 

sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana 

yang seharusnya dia lakukan dan dapat menerima resikonya. Bergaya hidup sehat 

merupakan usaha untuk membiasakan yang baik pada kehidupan sehari-hari serta 

meninggalkan kebiasaan burukyang dapat mengganggu kesehatan. 

Disiplin merupakan cerminan suatu perilaku patuh dan tertib terhadap suatu 

peraturan. Kerja keras ialah cerminan perilaku berusaha mengatasi berbagai masalah 

yang menghambat untuk menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-

baiknya. Percaya diri adalah cerminan sikap yakin pada potensi diri sendiri terhadap 

pemenuhan setiap keinginan dan harapannya. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inofatif 

merupakan rangkaian cerminan dari proses untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari 

apa yang sudah ada dengan cara berpikir dan bertindak secara logika. Mandiri 

merupakan cerminan suatu sikap dan perilaku tidak mudah bergantung pada orang lain 

untuk menyelesaikan tugasnya. Ingin tahu merupakan cerminan dari sikap dan perilaku 

untuk berusaha mencari tahu apa yang belum diketahui ataupun yang sudah 
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diketahuinya. Cinta ilmu merupakan cerminan dari sikap serta tindakan untuk setia serta 

mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.  Beberapa nilai karakter tersebut 

yang harus dikembangkan yang berkaitan dengan diri sendiri dan salah satunya berupa 

nilai karakter disiplin.  

Ketiga, nilai karakter dalam hubungnnya dengan sesama meliputi: (1) Sadar akan 

hak dan kewajiban diri dan orang lain, (2) Patuh pada aturan-aturan sosial, (3) 

Menghargai karya dan prestasi orang lain, (4) Santun, dan (5) Demokratis. Sikap paham 

dan mengerti akan hak dan kewajiban diri sendiri maupun orang lain adalah cerminan 

dari sadar akan hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. Cerminan dari sikap 

patuh pada aturan-aturan sosial adalah mengetahui dan taat terhadap segala aturan sosial 

dan tidak melanggarnya. Cerminan dari menghargai karya dan prestasi orang lain adalah 

mengakui dan menghormati karya orang lain. Cerminan dari sikp santun adalah sikap 

lemah lembut baik dari perkataan maupun tindakan kepada sesama manusia. Cerminan 

dari sikap demokratis adalah mau menghargai segala pendapat orang lain. 

   Keempat, Nilai karakter yang berhubungan dengan lingkungan, merupakan 

cerminan dari sikap dan tindakan selalu menjaga lingkungan sekitarnya, tidak merusak 

dan memperbaiki yang telah sudah rusak, serta selalu ingin membantu orang-orang 

yang ada disekitarnya yang membutuhkan bantuannya. Kelima, nilai karakter yang 

berhubungan dengan kebangsaan yaitu meliputi rasa kebangsaan, nasionalis, dan 

menghargai keberagaman. Rasa kebagsaan merupakan cerminan cara berpikir, 

bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. Nasionalis merupakan cerminan cara berpikir, 

bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsanya. Dan yang terakhir adalah menghargai keberagaman. Nilai ini merupakan 

bentuk cerminan dari sikap memberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal 

baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama.  

Pembentukan Disiplin oleh Orang Tua 
Banyak teori pendidikan yang kita kenal yang berkaitan dengan perkembangan 

anak. Salah satu teori yang digagas oleh John Locke (1632-1704) seorang filsuf dari 

Inggris, beliau mengungkapkan bahwa pengalaman dan pendidikan yang diperoleh anak 

akan mempengaruhi kepribadian anak. Kejiwaan anak yang baru dilahirkan diibaratkan 

seperti selembar kertas putih yang masih bersih. Jadi tergantung dari goresan-goresan 

yang ditinggalkan dan menjadi jejak pada kertas itu, menentukan bagaimana jadinya 

kertas tersebut. Teori ini disebut  teori tabularasa (kertas putih). John Locke 

memperkenalkan teori ini karena untuk mengungkapkan pentingnya pengaruh 

pengalaman dan lingkungan yang ada disekitarnya terhadap perkembangan anak. Ketika 

dilahirkan anak adalah seorang pribadi yang masih bersih dan peka terhadap pengaruh 

rangsangan dari lingkungannya. Orang tua merupakan tokoh yang penting dalam 

mengatur pengaruh yang didapat oleh ―selembar kertas‖. Pandangan John Lock ini 

dikenal dengan empirisme (pengalaman) atau environtmentalisme (lingkungan) 

(Gunarsa, 2008:16).  

Ada juga teori nativisme yang menyebut bahwa anak membawa karakter, bakat, 

minat dari sejak lahirnya. Artinya anak lebih banyak dibentuk oleh faktor bawaan dari 

sejak lahir. Ada juga teori konvergensi yang berpendapat bahwa, baik faktor bawaan 

maupun lingkungan saling memengaruhi. Karakteristik anak adalah meniru apa yang 

dilihat, didengar, dirasa, dan dialami, karakter anak akan terbentuk sesuai sesuai dengan 

pola asuh orang tua tersebut. Dengan kata lain, anak akan belajar apa saja termasuk 
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karakter, melalui pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya akan 

menentukan keberhasilan pendidikan karakter mereka dalam keluarga. 

Berikut paparan Kurniawan (2013:87) mengenai beberapa hal yang perlu 

diperhatikan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai disiplin pada anaknya. 

a) Orang tua harus konsisten (tidak berubah), yaitu ada kesepakatan antara kedua 

orang tua (ayah dan ibu) sehingga setiap tindakan dalam menanankan kedisiplinan 

tidak berubah-ubah. 

b) Berikan aturan yang sederhana dan jelas sehingga anak mudah melakukannya.  

c) Jangan menegur anak di hadapan orang lain karena hal itu akan membuat anak 

merasa malu sehingga tetap mempertahankan tingkah laku tersebut. 

d) Alasan dan tata tertib yang dilakukan itu perlu dijelaskan pada anak sehingga anak 

melakukannya dengan penuh kesadaran. 

e) Hadiah berupa pujian, penghargaan, barang/kegiatan (misalnya memperbolehkan 

bermain, menonton tv, dan lai-lain) diberikan apabila anak melakukan perilaku 

positif. Hal tersebut akan menumbuhkan rasa percaya diri. 

f) Orang tua harus berhati-hati dalam memberikan hukuman, jangan sampai menyakiti 

fisik/jiwa anak. Hukuman tidak dapat diberikan terhadap anak di bawah tiga tahun, 

apalagi memukulnya. Hukuman merupakan ―pilihan terakhir‖, lebih baik memuji 

perbuatannya yang benar daripada menghukum kesalahannya. Demikian pula 

dalam menghukum anak, sebaiknya hindari emosi yang berlebihan. 

g) Jangan terlalu kaku dalam menegakkan disiplin, sesuaikan dengan keadaan situasi 

anak. 

h) Sebaiknya anak dilibatkan dalam setiap membuat tata tertib sehingga anak merasa 

dihargai dan diakui dalam keluarga. 

i) Bersikap tegas bukan berarti bersikap kasar baik dalam tindakan fisik/perbuatan. 

Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Karakter Disiplin. 
Beberapa pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pola asuh orang tua memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter disiplin 

anak. Hal ini dipertegas oleh Sonita (2013:178) bahwa ―orang tua memiliki pengaruh 

terhadap tingkah laku anaknya, begitu juga dengan tingkah laku disiplin anak di 

sekolah‖.  Pengaruh yang di maksud disini adalah dampak dari pengasuhan terhadap 

karakter anak terkhusus karakter disiplin. Karena proses pembentukan karakter disiplin 

sangat panjang dan tidak muncul dengan begitu saja. Tahapan pembentukan karakter 

terutama disiplin adalah mengetahui, memahami, membiasakan, menyakini dan 

mempertahankan. Seluruh proses itu dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. 

Keluarga menerapkan cara mengasuh yang baik agar dapat membentuk suatu insan 

yang bermanfaat. Pola asuh merupakan suatu proses membentuk suatu pribadi 

seseorang. Proses pembentukan itu  terjadi seiring dengan kebiasaan atau pembudayaan 

yang dilakukan oleh orang tua. Suatu kegiatan yang sudah membudaya maka akan 

tertanam sikap tersebut dalam diri orang tersebut.  Maka jika orang tua menerapkan pola 

asuh otoriter sejadi dini dan terus menerus makan akan tercipta pribadi yang keras dan 

memiliki disiplin yang tinggi. Begitu juga dengan orang tua yang menerapkan pola asuh 

demokratis, maka akan tercipta pribadi yang berdisiplin dan bijaksana. Sedangkan orang 

tua yang menerapkan pola asuh permisif, maka akan terbentuk pribadi yang tidak 

memiliki disiplin. Karena orang tua dengan tipe pola asuh permisif merupakan orang 

tua yang acuh tak acuh kepada anaknya.   
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PENUTUP  

Disiplin merupakan salah satu karakter dari 18 karakter yang perlu 

dikembangkan dalam seorang anak. Karakter disiplin ini tidak muncul secara tiba-tiba 

dalam diri seorang anak. Untuk menghasilkan karater ini perlu proses yang panjang dan 

dimulai sejak dini. Pengasuhan orang tua merupakan salah satu teknik penanaman 

karakter disiplin yang paling tepat. Karena orang tua merupakan pendidikan pertama 

dan utama bagi seorang anak. Disiplin dapat tertanam dengan baik apabila dilakukan 

pembudayaan sejak dini oleh orang tua. Karena pendidikan yang dilakukan sejak dini 

dan secara berkesinambungan akan dapat mudah melekat dalam diri seseorang.  
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Abstrak 
Hasil kajian ini difokuskan pada telaah teori mengenai optimalisasi pendidikan 

karakter pada perilaku bullying siswa di sekolah dasar. Metode yang digunakan 

melalui kajian literatur berdasarkan dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

optimalisasi pendidikan karakter memfungsikan seluruh komponen sekolah sebagai 

komunitas moral yang berbagi tanggung jawab terhadap pendidikan karakter untuk 

membuat program  anti bullying diwujudkan berupa keteladan kepribadian. 

Optimalisasi peran keluarga dapat menciptakan komunikasi baik dengan 

pemahaman akhlakul karimah dan menjadikan orang tua sebagai suri tauladan bagi 

anak. Melalui pendekatan komprehensif dan pembelajaran terintegrasi dapat 

meningkatkan serangkaian kegiatan positif untuk mendukung kreativitas anak dan 

mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Kesiapan seorang guru 

dalam penguasaan pendidikan karakter menjadi hal penting sebagai bentuk 

pemahaman guru terhadap perilaku anti bullying. Internalisasi nilai dalam kurikulum 

sekolah diperlukan sebagai upaya penanggulangan isu karakter terkait bullying di 

sekolah dasar agar memiliki pribadi yang berkarakter baik. 

Kata kunci: pendidikan karakter, bullying, sekolah dasar 

Dewasa ini karakter anak bangsa semakin kabur dengan maraknya kasus-kasus 

yang terjadi. Perilaku menyimpang anak banyak mendapat perhatian, khususnya kasus 

yang terjadi pada anak SD. Bentuk-bentuk intimidasi yang diperoleh di antaranya 

pemalakan, pengucilan diri, merasa terancam, mendapatkan banyak gangguan secara 

fisik, verbal, dan pelecehan seksual. Hal itu menandakan intensitas dan kualitas 

pelaksanaan pendidikan nilai pada lembaga formal semakin tidak terkendali.  

Nilai merupakan realitas abstrak seseorang yang tertanam dalam diri manusia dan 

menjadi daya pendorong dari sikap dan tingkah laku manusia sehari-hari. Pendidikan 

nilai bertujuan untuk mengukir akhlak melalui proses knowing the good, loving the 

good, and acting the good, yaitu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, 

afektif, dan fisik sehingga akhlak mulia bisa terukir menjad habit of the mind, heart, 

and hands (Suprihatiningrum, 2013: 261).  

Pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan pribadi seseorang. 

Seseorang dapat menjadi pribadi yang optimal tentunya dengan dukungan dari segala 

aspek yang mampu mengoptimalkan semua komponen perkembangan baik kognitif, 

psikomotorik, maupun afektif. Esensi pendidikan karakter muncul sebagai salah satu 

upaya dalam penanaman nilai moral peserta didik. Pendidikan karakter menjadi 

komponen kritis sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan-tindakan kekerasan 

yang terjadi di sekolah (Miller, dkk, 2005:45). Implikasi dalam dunia pendidikan yaitu 

pendidikan karakter menempati salah satu posisi strategis dalam upaya pencegahan 

kasus kekerasan yang terjadi pada anak. 

Kasus yang dewasa ini hangat diperbincangkan mengenai diskriminasi 

pendidikan. Bullying menjadi isu kritis dikarenakan tidak hanya berhenti di usia anak-

anak. Faktor yang paling beresiko untuk dibully kembali terjadi pada jenjang yang lebih 

tinggi atau dewasa, karena sebelumnya seseorang pernah menjadi korban bully 

(Andersen, dkk, 2015:1). Data dari CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

mailto:selfi.cholifah@gmail.com,%20dinaferisa@ymail.com2
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di tahun 2013 bahwa 19.6% dilaporkan telah dibully di lingkungan sekolah, dan 14,8% 

siswa dibully secara elektronik, di samping kekerasan seperti tawuran pelajar, 

kepemilikan senjata, dan berhenti bersekolah akibat alasan keamanan. Survey yang 

dilakukan di Belanda terhadap 6379 siswa sekolah usia 5-6 tahun diperoleh data bahwa 

sepertiga anak terlibat di bullying, sebanyak 17% merupakan pelaku, 13% merupakan 

korban bully (Jensen, 2012:5).  

Indonesia juga tidak lepas dari gencarnya pemberitaan kasus bullying. 

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus bullying di 

sekolah menduduki peringkat paling atas terkait pengaduan masyarakat ke KPAI di 

sektor pendidikan.  Data tahun  2011 sampai dengan 2014 mengungkap 369 pengaduan 

terkait masalah tersebut,  sekitar 25% dari total pengaduan di bidang pendidikan 

sebanyak 1.480 kasus. Bullying yang disebut KPAI sebagai bentuk kekerasan di sekolah 

mengalahkan tawuran pelajar, diskriminasi pendidikan, ataupun pengaduan pungutan 

liar (Republika, 2014). 

Kasus demi kasus muncul dan menimbulkan berbagai pertanyaan dihubungkan 

dalam dunia pendidikan, khususnya mengenai pendidikan karakter diwujudkan dengan 

dengan nilai-nilai kebaikan pada diri seseorang. Berangkat dari latar belakang di atas, 

tulisan ini bertujuan untuk memaparkan hal-hal yang mampu mencegah, mengurangi, 

atau menghentikan perilaku bullying yang marak terjadi terutama di lingkungan 

sekolah. Kajian ini memberikan gambaran tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan 

baik dari seluruh pihak untuk dapat memberikan upaya solutif demi tercapainya tujuan 

pendidikan. Sejalan dengan paparan tersebut, hasil kajian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan optimalisasi pendidikan karakter terhadap perilaku bullying siswa di 

sekolah dasar mencakup (1) nilai-nilai dan pentingnya pendidikan karakter di sekolah 

dasar (2) perilaku bullying siswa di sekolah dasar, dan (3) optimalisasi pendidikan 

karakter pada perilaku bullying siswa sekolah dasar.  

PEMBAHASAN 

Nilai-Nilai dan Pentingnya Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar 

Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter berakar dari konsep dasar karakter yang selama ini menjadi 

isu yang membumi di kalangan pendidik. Karakter secara epistemologis berasal dari 

bahasa Yunani yang berarti format dasar, cetak biru, atau sidik jari seseorang 

(Maksudin, 2013:1). Karakter dalam kajian terminologis lebih ditekankan pada 

pengertian tentang kualitas atau kekuatan mental atau moral yang merupakan 

kepribadian khusus yang menjadi pembeda dengan individu lainnya (Wiyani, 2013:25) 

Berdasarkan kajian definisi di atas, pendidikan karakter menempati nilai strategis dalam 

praktik pendidikan di sekolah. Pendidikan karakter didefinisikan dalam latar sekolah 

sebagai pembelajaran yang menekankan penguatan dan pengembangan karakter anak 

dalam menetukan sikap dengan merujuk nilai-nilai tertentu (Kesuma, dkk (2011:5) dan 

Çubukçu (2012:1527)).  

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar 

 Pendidikan karakter sebagai penanaman kebiasaan tentang yang baik agar mampu 

dipahami, dirasakan, dan berupaya melakukan hal-hal baik. Pendidikan karakter pada 

dasarnya merupakan upaya dalam proses menginternalisasikan, menghadirkan, 

menyemaikan, dan mengembangkan nilai-nilai kebaikan pada diri peserta sehingga 

melalui internalisasi nilai-nilai kebaikan tersebut diharapkan dapat mewujudkan 

perilaku baik (Akbar, 2011:7-8). Proses pendidikan karakter itu sendiri didasarkan pada 
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totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (koginitif, afektif, 

dan psikomotorik) dan fungsi sosiokultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, 

satuan pendidikan, dan masyarakat (Listyarti, 2012:8). 

 Karakter diwujudkan dalam diri seseorang untuk berperilaku baik. Karakter yang 

baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan 

hal yang baik melalui kebiasaan dalam berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan 

dalam tindakan (Lickona, 2013:82). Upaya yang dilakukan secara sistematis mulai dari 

kebiasaan untuk berperilaku baik akan mewujudkan diri sebagai manusia yang 

berkarakter baik. Pendidikan karakter lebih mengutamakan pertumbuhan moral baik 

yang ada dalam lembaga pendidikan sehingga tujuan pendidikan karakter adalah agar 

setiap pribadi menghayati individualitasnya, mampu menggapai kebebasan yang 

dimilikinya sehingga ia dapat tumbuh sebagai pribadi maupun warga negara yang bebas 

dan bertanggung jawab, bahkan sampai pada tingkat tanggung jawab moral integritas 

atas kebersamaan hidup dengan yang lain dalam dunia (Koesoema, 2011:153).  

 Dalam pendidikan karakter, Lickona (dalam Suprihatiningrum, 2013:262) 

menekankan pentingnya tiga komponen karakter baik, yaitu moral knowing, moral 

feeling, dan moral action. Hal itu diperlukan agar peserta didik mampu memahami, 

merasakan, dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan.  

1) Moral knowing, terdapat enam hal yang menjadi tujuan dari diajarkannya moral 

knowing, yaitu moral awereness, knowing moral values, perspective taking, moral 

reasoning, decision making, dan self-konowledge. 

2) Moral feeling, terdapat enam hal aspek emosi yang mampu dirasakan oleh seorang 

untuk menjadi manusia berkarakter, yaitu conscience, self-esteem, empathy, loving 

the good, self-control, dan humility. 

3) Moral action, perbuatan/tindakan moral ini merupakan hasil dari dua komponen 

karakter lainnya. Ketiga aspek untuk memahami dan mendorong seseorang dalam 

perbuatan yang baik dari karakter, yaitu kompetensi, keinginan, kebiasaan. 

Pentingnya Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar 

 Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter merujuk pada fungsi untuk 

membantu peserta didik dalam memahami apa yang pantas dilakukan dalam suatu 

situasi sehingga mereka bisa lebih otonom dan reflektif (Thompson, 2014:2). Segala 

sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan karakter berkaitan dengan suatu usaha 

yang disengaja dan proaktif untuk menanamkan nilai-nilai etika utama. Hal itu berkaitan 

dengan program pendidikan karakter yang dapat membantu peserta didik dalam 

mengembangkan perilaku baik (Larson, 2009:3). Megawangi (dalam Suprihatiningrum, 

2013:263) telah menyusun sembilan karakter mulia yang selayaknya diajarkan pada 

anak yaitu 1) cinta Tuhan dan kebenaran, 2) tanggung jawab, kedisiplinan, dan 

kemandirian, 3) amanah, 4) hormat dan santun, 5) kasih sayang, kepedulian, dan kerja 

sama, 6) percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah, 7) keadilan dan kepemimpinan, 8) 

baik dan rendah hati, dan 9) toleransi dan cinta damai. 

 Suksesnya pendidikan karakter bergantung pada tiga elemen penting yaitu prinsip, 

proses, dan prakteknya dalam pembelajaran. Nilai-nilai yang diajarkan harus 

terintegrasi dalam kurikulum sehingga peserta didik mampu memahami maksud nilai 

serta menerjemahkannya dalam tindakan nyata. Pendidikan karakter tidak akan sukses 

tanpa ada dukungan seluruh komponen sekolah. Mulai dari kepala sekolah, guru, orang 

tua, masyarakat sekitar, serta para karyawan sekolah yang akan mendukung dan 

menciptakan suasana tertanamnya nilai-nilai baik. 
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 Lebih lanjut urgensi dari pendidikan karakter menurut Maksudin (2013:52) 

setidaknya memuat tiga alasan antara lain: (1) karakter merupakan bagian esensial 

manusia yang harus dididikkan, (2) terjadi kemerosotan karakter generasi bangsa, dan 

(3) karakter menentukan kelangsungan perkembangan bangsa. Hal yang lebih terlihat 

yaitu dengan penerapan pendidikan karakter Skaggs & Bodenhorn (2006:83) 

menunjukkan bahwa sekolah dengan implementasi penuh merasakan peningkatan 

tingkah laku sesuai karakter positif dibandingkan dengan yang tidak 

mengimplementasikan secara penuh. Hal itu mampu menjadi jawaban dari tantangan 

pendidikan berkaitan dengan kemerosotan karakter generasi bangsa. 

 Secara spesifik, pendidikan karakter berkonstribusi positif terhadap pencapaian 

akademik siswa tidak hanya di tahun yang sama, melainkan selama dua tahun 

berikutnya (Beninga, dkk., 2003:28). Studi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan 

karakter ikut menentukan perkembangan generasi bangsa dengan menciptakan generasi 

yang cerdas mental, hati, dan berperilaku.  

 Pentingnya pendidikan karakter akan terwujud jika seluruh komponen sekolah 

memahami arti pendidikan karakter, dan akan lebih mudah dalam mengintegrasikan dan 

mengimplementasikan dalam kegiatan ataupun perilaku sehari-hari. Salah satu hal yang 

perlu dimiliki oleh semua komponen sekolah diwujudkan dalam bentuk keteladanan. 

Keteladanan akan membentuk nilai-nilai luhur dalam diri peserta didik dengan 

diwujudkan melalui tindakan nyata yang akan berdampak baik untuk siswa sebagai 

model para siswa. Menurut Zubaedi (2013:273), ―cara yang bisa dilakukan guru untuk 

mengintegrasikan nilai karakter ke dalam materi pembelajaran antara lain 

mengungkapkan nilai-nilai yang ada dalam materi pembelajaran, menggunakan lagu-

lagu dan musik untuk mengintegrasikan nilai-nilai, dan menggunakan cerita untuk 

memunculkan nilai-nilai.‖ Lebih lanjut Lickona (2013:124) menyatakan bahwa bentuk 

lain dari pengajaran moral secara tidak langsung tetapi tidak kalah pentingya adalah 

bercerita. Cerita memberikan daya tarik tersendiri dan bersifat mengajak sehingga cerita 

menjadi salah satu pengajaran yang disukai oleh pengajar moral.  

Tujuan Pendidikan Karakter  

 Keberhasilan sebuah pendidikan tentunya berdasarkan capaian-capaian yang 

sudah ditargetkan. Begitu pula pada pendidikan karakter yang memiliki tujuan untuk 

peserta didik. Tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk menunjukkan karakter-

karakter baik pada siswa (Skaggs & Bodenhorn, 2006:83).  Adapun tujuan pendidikan 

karakter dalam latar sekolah menurut Kesuma, dkk (2011:9) yaitu (1) menguatkan dan 

mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting untuk dimiliki oleh 

peserta didik, (2) mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan tujuan 

pengembangan karakter di sekolah, (3) membangun koneksi yang harmoni dengan 

keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter 

dalam kesatuan yang utuh.  

Perilaku Bullying Siswa di Sekolah Dasar 

Pengertian Bullying 

 Terdapat banyak pedapat tentang definisi bullying oleh para ahli, baik secara 

singkat maupun secara mendalam. Bullying tergolong sebagai penyalahgunaan 

kekuasaan secara sistematis (Smith & Sharp, 1994:2). Penyalahgunaan kekuasaan yang 

dimaksudkan tidak lepas dari hirarki sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat atau 

sekolah. Dalam hal ini bullying dapat terjadi di banyak konteks. Beberapa pendapat para 

ahli mendefinisikan sebagai bullying yang terindikasi sebagai berikut: 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

783 

ISBN: 978-602-1150-16-0 
   

1) Perilaku yang disengaja dan keinginan yang secara sadar untuk melukai orang lain 

atau membuat tekanan pada orang lain (Tattum & Herbert, 1993:7). 

2) Perilaku untuk mengekspos seseorang secara berulang-ulang dan sepanjang waktu 

dengan mengunakan tindakan negatif oleh satu siswa atau lebih (Olweus, 1993:9). 

3) Perilaku yang berupa serangan berulang baik secara fisik, psikologi, sosial, atau 

verbal oleh seseorang yang lebih dominan kepada seseorang yang tidak memiliki 

kekuatan dengan tujuan untuk menyebabkan tekanan dan memperoleh kepuasan 

(Besag (1989:4), Moore (2015,:80), dan Padget & Notar (2013:33)).  

 Beberapa pengertian bullying di atas mungkin tumpang tindih dengan pengertian 

agresi yang merupakan definisi dari pelecehan, penyerangan, atau kriminalitas sekolah, 

tetapi tidak semua kejadian pelecehan atau penyerangan merupakan bullying. Hal yang 

mendasar menjadi perbedaan dari istilah tersebut yaitu komponen intensitas, 

pengulangan (terus-menerus) yang dikombinasikan dengan kekuasaan baik terjadi pada 

satu orang atau lebih (AERA, 2013:7 & Erdoğdu, 2016:35).  

a. Pengkategorian Bullying 

 Secara umum, terdapat beberapa kategori dalam perilaku bullying yaitu pelaku, 

korban dan saksi/penonton bullying. Ketiganya memiliki karakteristik dan implikasi 

yang berbeda-beda namun saling terkait. Hal mendasar yang menjadi pertimbangan 

keterkaitan adalah semuanya terjadi dalam sebuah sistem.  

Berikut merupakan karakteristik baik pelaku, korban, dan saksi/penonton bullying.  

1) Pelaku Bullying (Bullies)  

Beberapa karakteristik siswa yang menjadi pelaku bullying antara lain: 

- Siswa yang lebih agresif dan lebih keras dari pada siswa lain (Merrell dalam Jan & 

Husain, 2015:45). 

- Siswa yang percaya diri, populer, menunjukkan sedikit rasa bersalah, dan merasa 

dominan dan unggul di pertemanan sebayanya (Smith & Sharp, 1994:5). 

- Siswa yang secara umum memiliki fisik kuat dan energi yang banyak. Siswa ini 

cenderung suka memamerkan tingkah laku kasar, suka berkelahi, dan suka dilihat 

siswa saat melakukan hal tersebut (Erdoğdu, 2016:41). 

2) Korban (Victims) 

 Korban bullying merupakan siswa yang secara konstan menerima bullying dari 

pelaku (Jan & Husain, 2015:45).  Korban bullying juga tidak memiliki pengalaman 

dalam mengontrol dan menghadapi kekuatan pelaku (Craig, dkk.,  2011:22). Beberapa 

karakteristik siswa yang menjadi korban bullying antara lain: 

- Secara umum, tidak percaya diri dalam interaksi sebaya, memiliki ketegasan yang 

rendah, pengendalian reaksi agresif yang rendah dan cenderung gelisah di depan 

umum (Smith & Sharp, 1994:5). 

- Mudah takut, secara fisik lebih lemah daripada teman sebayanya, mudah khawatir, 

pendiam, dan umumnya selalu sulit dalam membangun teman (Besag, (1989:4) dan  

Olweus (1993:9)). 

3) Saksi (Witnesses)/ Penonton (Bystanders) 

 Di saat beberapa korban memang sudah menjadi target karena sifatnya yang 

mudah mendapat penyerangan, hal yang sudah pasti terjadi adalah semua siswa dapat 

menjadi korban bullying. Oleh sebab itu, beberapa siswa lebih memilih menghindari 

kejadian tersebut dan merasa lebih aman menjadi posisi saksi atau penonton (Padget & 

Notar, 2013:34). Dampak dari bullying pada saksi atau penonton seiring dengan dampak 

korban dan pelaku yang memberi dampak hampir pada seluruh siswa sepanjang tahun 
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di sekolah (AERA, 2013:9). Beberapa karakteristik siswa yang menjadi saksi atau 

penonton bullying antara lain: 

- Rentan mengikuti hal negatif, dikarenakan dan dimungkinkan terjadi pemahaman 

bahwa bullying merupakan bagian dari proses kelompok (Jones, 2014:65).  

- Umumnya merepresentasikan jumlah terbesar siswa yang merupakan penonton 

bukan bullies atau korban yang tidak terlibat dan memperlakukan korban sesuai 

dengan statusnya di dalam populasi tersebut (Padget & Notar, 2013:33).  

b. Faktor-Faktor Perilaku Bullying  

 Faktor penyebab bullying umumnya orang melakukan bullying karena merasa 

tertekan, terancam, terhina, dendam, dan sebagainya. Penyebab bullying berakar dari 

keadaan lingkungan yang membentuk kepribadiannya menjadi agresif dan kurang 

mampu mengendalikan emosi. Faktor yang mempengaruhi antara lain dari faktor 

internal siswa sendiri, keluarga, dan lingkungan sosial siswa. Faktor internal siswa 

meliputi tempramen yang tinggi (Olweus, 1993:40), kepribadian yang agresif (Besag 

(1989:29) dan Gross (2010:148), dan sikap dan penerimaan diri yang rendah (Slavin 

(2006:107). Hal yang tidak lupa menjadi perhatian adalah faktor biologis. Nevid 

(2013:512) mengungkapkan keterkaitan hormon serotonin sebagai pengendali sikap dan 

hormon testosteron yang tinggi, ditemukan pada laki-laki yang melakukan tindakan 

agresi.  

Tidak hanya terbatas pada perkembangan pribadi, faktor keluarga menjadi isu 

utama terjadinya sikap pelaku, korban, maupun saksi/penonton. Sikap keluarga penting 

untuk menjadikan pribadi yang optimal dan positif terkait pergaulan siswa di dalam 

lingkungan sekolah. Terdapat beberapa faktor dalam keluarga menurut Bowers dalam 

Erdoğdu (2016:41) yang mempengaruhi perilaku bullying antara lain: (1) sifat orang tua 

yang pemaksa (Olweus, 1993:39), (2) pertentangan dalam keluarga, (3) tidak adanya 

kehangatan dan keharmonisan di keluarga, (4) konflik pernikahan, (5) adanya toleransi 

terhadap kekerasan pada anak, dan (6) adanya kekerasan fisik.  

Adapun faktor yang terkait tingkah laku sosial menurut Besag (1989:73) yaitu 

antara lain faktor: (1) kepopuleran siswa, (2) pola pertemanan, (3) tahap perkembangan 

pertemanan, dan (4) tingkah laku pergaulan dalam kelompok. Hal lain yang patut 

menjadi pertimbangan adalah pola belajar siswa. Anak mampu belajar dari tingkah laku 

agresif yang dilihat baik orang tua, sekolah dan media yang terutama yaitu  melalui 

televisi (Nevid, 2013:513). Faktor sekolah menjadi penting ketika sekolah gagal 

memberikan situasi atau iklim yang kondusif bagi perkembangan anak, baik tingkah 

laku guru atau staff sekolah (Smith & Shu dalam Craig, dkk.,  2011:22). Kesemua 

faktor tersebut tidak hanya merupakan pemicu terjadinya perilaku bullying tetapi juga 

menjadi efek gunung es yang sewaktu-waktu dapat menjadi lebih negatif dari bullying. 

Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting ketika dihadapkan dengan 

gejala yang timbul dan ditemui di dalam perilaku siswa. Hal utama yang terjadi adalah 

dengan mengidentifikasi faktor terbesar kemudian melakukan tindakan intervensi.  

c. Pengelompokan Perilaku Bullying 

 Rianuskina (dalam  Ehan, 2013) mengelompokkan bullying ke dalam lima 

kategori yaitu: 

1) Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, mencubit, juga termasuk memeras 

dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain). 
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2) Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan, 

mengganggu, memberi pannggilan nama, sarkasme, merendahkan, mencela dan 

mengejek, mengintimidasi, mengejek, dan menyebarkan gosip). 

3) Perilaku nonverbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, 

menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam, 

biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal). 

4) Perilaku non verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, memanipulasi 

persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, 

mengirimkan surat kaleng). 

5) Pelecehan seksual (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal). 

Optimalisasi Pendidikan Karakter pada Perilaku Bullying Siswa di SD 

Penanaman Kecerdasan Emosional Sejak Dini 

 Cara yang dipandang tepat dalam menangani masalah bullying pada anak sekolah 

dasar yaitu ditanamkan kecerdasan emosional sejak dini. Penerapan kecerdasan 

emosional yang dilakukan dapat mencegah timbulnya bullying. Para kepala sekolah, 

guru, orang tua, dan staf administrasi  hendaknya menerapkan kepemimpinan moral 

(Akbar, 2011:22). Kepemimpinan moral diwujudkan berupa keteladanan dari 

kepribadian seorang pemimpin yang diyakini melalui ucapan, sikap, dan perbuatan 

sehingga sangat efektif untuk pendidikan karakter.   

Optimalisasi Peran Keluarga 

 Peran penting keluarga terutama orang tua mampu menciptakan komunikasi baik 

dengan membekali anak dengan beragam pemahaman agama untuk masuk dalam dunia 

religius anak sehingga penanaman akhlakul karimah yang selalu ditanamkan dalam 

keluarga akan berdampak pada lingkungan di mana anak berada. Menjadikan orang tua 

sebagai suri tauladan anak akan menciptakan perilaku positif demi kemajuan anak untuk 

mewujudkan pendidikan karakter anak khususnya pengaruh bullying di sekitar anak. 

Pendekatan dan Metode Pendidikan Karakter 

 Optimalisasi pihak sekolah dalam mencegah tindakan bullying akan berdampak 

positif bagi siswa dengan dilakukan berbagai cara kreatif di antaranya melakukan 

kegiatan sosial dan meningkatkan kreativitas anak melalui hal-hal yang mendukung 

potensi dan bakatnya untuk ditingkatkan melalui serangkaian kegiatan positif. Terdapat 

beberapa pendekatan dan metode dalam mengoptimalkan pendidikan karakter di 

sekolah. Wiyani (2013:39-42) menyatakan pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter setidaknya dilakukan melalui pendekatan komprehensif dan pembelajaran 

terintegrasi. Pendekatan komprehensif meliputi isi atau permasalahan terkait karakter 

yang bersifat menyeluruh (Akbar, 2011:15). Selain isi, metode yang digunakan meliputi 

penanaman, pemberian teladan, dan penyiapan fasilitas pembuatan keputusan moral 

peserta didik. Pendidikan karakter dilaksanakan secara menyeluruh dalam proses 

pendidikan dan terjadi melalui kehidupan dalam masyarakat.  

Pembelajaran terintegrasi mampu memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna kepada peserta didik. Salah satunya menggunakan pembelajaran tematik. 

Tema-tema yang digunakan dalam pendidikan karakter yang komprehensif diitegrasikan 

dalam pembelajaran dan pengembangan kultur sekolah. Dengan demikian, diharapkan 

integrasi nilai-nilai dapat berlansung secara efektif dan bermakna.  
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Kesiapan Guru dalam Penguasaan Pendidikan Karakter 

 Secara mengejutkan, kadang perilaku bully justru dilakukan oleh guru dengan 

tidak sengaja atau sengaja membuat siswa takut akan penolakan, penghinaan, kritik 

berlebihan atau dipanggil bodoh (Moore, 2015:81). Oleh sebab itu, pemahaman guru 

akan faktor, gejala, dan jenis serta solusinya patut menjadi perhatian. Pemahaman 

tersebut tentunya dimulai dari pemberian matakuliah pendidikan karakter saat menjadi 

seorang mahasiswa keguruan.  

 Ledford (2011:271)  menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari 

partisipan yaitu guru yang sebelumnya menerima pelatihan tentang pendididikan 

karakter tentang rasa percaya diri dalam merencanakan dan mengimplementasikan 

pendidikan karakter pada peserta didiknya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya lebih bagi 

pembuat kebijakan di seluruh lembaga pendidikan tinggi keguruan (LPTK) terkait 

kurikulum pendidikan guru-guru dalam pemberian matakuliah pendidikan karakter.  

Internalisasi Nilai dalam Hidden Curriculum di Sekolah 

 Salah satu saluran untuk mendukung tercapainya pendidikan karakter dalam 

upaya penanggulangan isu karakter terkait bullying di sekolah melalui kurikulum. Salah 

satu hal yang membantu siwa dalam pengembangan tingkah laku sosial yang positif 

adalah melalui program kurikulum seperti pendidikan moral dan sosial (Besag 

1989:119). Penetapan kebijakan terkait internalisasi nilai yaitu dengan mendukung 

kegiatan hidden curriculum seperti kegiatan sosial dan budaya, waktu istirahat, kegiatan 

olahraga, dan nilai-nilai yang diterapkan dalam perayaan hari-hari keagamaan di 

sekolah. Hidden curriculum mengindikasikan bahwa tingkah laku guru dan staf melalui 

pendekatan dialog untuk siswa, pendidikan yang kooperatif dan kompetitif yang sehat, 

nilai dan lingkungan belajar yang diciptakan di sekolah akan mempengaruhi tingkah 

laku dan sikap siswa saat berinteraksi di sekolah (Çubukçu, 2012:1529).  

Peran seluruh komponen 

Peran sekolah menjadi hal strategis dalam menanggulangi permasalah bullying. 

Hal yang dapat dioptimalkan yaitu pengembangan kultur sekolah yang merupakan 

bagian sistem sekolah (Wiyani, 2013:44-46). Dalam hal itu, seluruh warga sekolah baik 

guru, siswa, staff, dan kepala sekolah dapat dengan terstruktur bekerja sama dalam 

pengembangan budaya sekolah berdasarkan nilai-nilai yang dikembangkan di lembaga 

pendidikan tersebut.  

 Kebijakan politik sekolah juga memainkan peran penting untuk memberikan 

pengaruh terhadap implementasi pendidikan karakter (Agboola & Tsai, 2012:167).  

Internalisasi nilai dalam kebijakan sekolah meliputi tahapan klinis yang meliputi  

identifikasi, pengembangan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi (Smith & Sharp, 

1994:63). Seluruh komponen harus mampu memberikan andil dalam upaya 

mengidentifikasi kebutuhan terkait isu pendidikan karakter di sekolah tersebut, 

memberikan sumbangsih terkait pengembangan kebijakan, ikut berpartisipasi aktif 

dalam pelaksanaaan kebijakan, dan memberikan kontribusi saat dilakukan monitoring 

dan evaluasi terkait kebijakan atau program yang dikembangkan.  

Pendidikan karakter tidak hanya berfungsi sebagai alat perbaikan tercepat dalam 

menghadapai tingkah laku siswa, komponen seperti keluarga, masyarakat dan isu 

budaya menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian permasalah perilaku bullying 

di sekolah (Agboola & Tsai, 2012:168). Oleh sebab itu, aksi yang ditempuh dalam 

penyelesaian bullying harus melibatkan seluruh komponen, yaitu guru, orang tua, staff 
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sekolah, dan stakeholder untuk mendampingi siswa dalam memanifestasi nilai-nilai 

positif yang terjadi dalam hidup siswa. 

PENUTUP 

Pembahasan mengenai  optimalisasi pendidikan karakter terhadap perilaku 

bullying siswa berdasarkan faktornya dilakukan dengan beberapa cara. Cara pertama 

yaitu dengan penanaman kecerdasan emosional sejak dini. Pengembangan kecerdasan 

emosional dari siswa dan keteladanan moral dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan 

staf sekolah diperlukan agar anak memiliki pribadi  yang memiliki karakter baik. Cara 

kedua yaitu dengan optimalisasi peran keluarga agar mampu menciptakan komunikasi 

baik dengan membekali anak dengan beragam pemahaman agama untuk masuk dalam 

dunia religius anak sangat diperlukan. Cara ketiga yaitu melalui pendekatan 

komprehensif dan pembelajaran terintegrasi. Pendekatan komprehensif meliputi isi atau 

permasalahan terkait karakter yang bersifat menyeluruh. Pembelajaran terintegrasi 

mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik.  

Kesiapan guru dalam pemahaman pendidikan karakter dan bullying menjadi cara 

keempat dalam upaya ini, karena secara mengejutkan tidak jarang justru guru menjadi 

pelaku bullying terhadap siswanya. Cara kelima yaitu melalui internalisasi nilai dalam 

kurikulum, baik melalui mata pelajaran khusus atau hidden curriculum. Adapun cara 

terakhir yaitu dengan peran serta seluruh komponen melalui aksi yang ditempuh oleh 

guru, orang tua, staf sekolah, stakeholder, dan masyarakat untuk mendampingi siswa 

dalam memanifestasi nilai-nilai positif yang terjadi dalam hidup siswa. 
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Abstrak 

Tulisan ini merupakan kajian teoritis bagaimana menanamkan nilai pada peserta 

didik dalam pembelajaran IPS, khususnya pada jenjang SMP. Pembelajaran IPS 

pada jenjang SMP merupakan integrasi dari beberapa disiplin ilmu, yaitu: geografi, 

ekonomi, sosiologi, antropologi, dan sejarah. Pembelajaran IPS SMP mengkaji 

berbagai aktivitas kehidupan manusia baik di lingkup lokal, nasional, maupun 

internasional. Pelaksanaan pembelajaran IPS pada jenjang SMP bertujuan agar 

peserta didik tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun 

penting juga untuk memahami berbagai tatanan nilai kehidupan. Dengan modal 

tersebut, peserta didik diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi zaman 

yang semakin kompetitif, yang menuntut pula aspek mentalitas atau kepribadian 

yang unggul. Dalam konteks penanaman nilai pada peserta didik, maka kearifan 

lokal menjadi pendekatan yang tepat dalam pembelajaran IPS di jenjang SMP guna 

mentransfer berbagai nilai-nilai dalam membentuk kepribadian peserta didik yang 

handal.  

Kata Kunci: Nilai, Pembelajaran IPS, Kearifan Lokal. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibarengi dengan semakin 

maju dan kompleksnya kehidupan masyarakat global, memberikan dinamika bagi dunia 

pendidikan dan kehidupan manusia pada umumnya. Pada titik tertentu, perubahan 

tersebut akan menyeret manusia pada situasi yang dalam istilah David Peat disebut 

sebagai ‗chaos and complexity‘, dimana manusia dihadapkan pada persoalan rumit yang 

menuntut dirinya untuk segera menemukan identitas dirinya dan menetapkan posisinya 

sebagai manusia yang berbudaya dan berkesadaran agama (Mulyana, 2011: 100). Untuk 

itu sangatlah penting bagi dunia pendidikan Indonesia mempersiapkan generasi bangsa 

yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki 

karakter atau kepribadian terpuji yang dilandasi nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta 

kearifan lokalmya. Hal ini sangatlah tepat dengan upaya penanaman nilai dan perlu 

mendapat dukungan dari dunia pendidikan, karena pendidikan menjadi salah satu pilar 

dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.  

Maftuh (2010: 4) dalam pidatonya pada acara pengukuhan jabatan sebagai Guru 

Besar dalam bidang Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia, telah 

menekankan pentingnya dunia pendidikan mempersiapkan peserta didik sebagai warga 

negara yang menguasai keterampilan abad 21, yang meliputi: keterampilan 

interpersonal, keterampilan bekerja sama (kolaborasi) lintas jaringan, keterampilan 

interaksi sosial dan lintas budaya, tanggung jawab personal dan sosial, komunikasi 

interaktif, literasi budaya, dan kesadaran global. Seiring dengan hal itu, arus globalisasi 

dalam kehidupan dan tata pergaulan dewasa ini, memberi tantangan bagi pendidik 

dalam menyiapkan peserta didik yang memiliki sumber daya manusia yang handal 

dalam menggerakkan pembangunan nasional. Penanaman nilai bagi generasi bangsa 

Indonesia sejak dini dipandang perlu agar saat berperan aktif dalam pembangunan 

nasional, tidak menyalahgunakan segala potensi yang dimilikinya ke arah yang 

merugikan baik dirinya sendiri maupun pada masyarakat umum. Oleh karena 

pentingnya suatu tata nilai, maka Sjarkawi (2006: 64) menyatakan nilai merupakan 

mailto:lasaludu1980@gmail.com
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suatu ‗keharusan‘ suatu cita-cita yang menjadi dasar bagi seseorang mengambil 

keputusan, sehingga tidak dapat dipisahkan atau diabaikan, karena setiap orang 

bertingkahlaku sesuai dengan seperangkat nilai baik tertulis maupun belum (tidak 

tertulis). Dengan penanaman nilai pada peserta didik sejak dini diharapkan akan 

terdapat kontrol pribadi dari peserta didik itu sendiri atas segala sikap dan tindakan 

dalam kehidupannya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam hidup 

berbangsa dan bernegara.  

Secara formal penanaman nilai pada diri peserta didik dilakukan di lingkungan 

sekolah, termasuk pada pembelajaran IPS di jenjang SMP. Dalam hal ini, pada 

pembelajaran IPS jenjang SMP terdapat karakteristik tertentu yang diharapkan dapat 

tercapai setelah siswa mempelajari materi pelajaran IPS, seperti munculnya kesadaran 

dan pemahaman siswa akan tata nilai yang diperlukan saat berada di lingkungan 

sosialnya.. Pembelajaran IPS jenjang SMP yang multidisiplin, menjadi karakteristik 

tersendiri yang memperkaya pengetahuan peserta didik. Sangatlah beragam sumber 

yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi peserta didik dalam mengolah 

pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Nasution dalam Sutikno (2014: 28) 

menjelaskan bahwa sumber belajar itu dapat diperoleh baik dari masyarakat dan 

kebudayaannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan 

peserta didik. Dalam konteks penanaman nilai dalam pembelajaran IPS, maka seorang 

pendidik dapat memanfaatkan segala potensi yang ada di lingkungan peserta didik itu 

sendiri, melalui nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat yang selalu dipegang 

teguh dan tetap terpelihara.  

Penanaman nilai dengan berbasis kearifan lokal sangatlah diperlukan dewasa ini, 

mengingat semakin mengikisnya nilai-nilai sikap dan perilaku yang dijumpai, baik 

lewat media masa maupun secara langsung di lingkungan masyarakat. Kearifan lokal 

menjadi salah satu basis dalam pembelajaran IPS jenjang SMP dalam upaya penanaman 

nilai pada peserta didik. Hal itu dimaksudkan untuk mengembangkan jati diri peserta 

didik, sehingga tidak terbawa dengan kondisi majunya ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta perkembangan kehidupan yang modern. Dengan nilai kearifan lokal yang ada akan 

dapat memberikan landasan mentalitas peserta didik dalam mengembangkan segala 

potensi dan keterampilannya seiring dengan perkembangan zaman.  

PEMBAHASAN 

Nilai 

Pada dasarnya setiap manusia hidup dan menjalani hidupnya dengan orientasi atau 

nilai tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu suatu nilai sangat diperlukan dalam 

mengarahkan tujuan kita dalam menjalani berbagai aktivitas keseharian. Rokeah dalam 

Wardhani (2013: 57) menyatakan bahwa nilai adalah suatu kepercayaan atau ide 

keyakinan (belief) yang bersumber pada sistem nilai seseorang, mengenai apa yang 

patut atau tidak patut dilakukan seseorang atau mengenai apa yang berharga dan apa 

yang tidak berharga.. Hal ini menunjukkan sesuatu akan dikatakan memiliki nilai yang 

dipegang teguh apabila terdapat aspek kebaikan dan kebenaran atas tindakan yang 

dilakukan. Kattsoff (2004: 325) mendefinisikan nilai sebagai kualitas empiris dan objek 

suatu kepentingan. Sebagai kualitas empiris, nilai merupakan kualitas yang diketahui 

atau dapat diketahui melalui pengalaman. Sedang sebagai objek suatu kepentingan, nilai 

menyangkut sikap yang berhubungan dengan masalah pengutamaan dan „de gustibus 

non est disputandum‟ (mengenai masalah selera orang yang tidak perlu 

mempertentangkannya).   
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Pada praktek kehidupan setiap manusia akan terbentuk secara sistematis sikap 

yang mencerminkan kematangannya atas pengalaman yang diperoleh. Dalam konteks 

tersebut, dapat dipahami sesuatu itu merupakan hal yang baik dan bermanfaat dalam 

hidup, atau justru bertentangan dengan tata nilai hidup kita. Seorang manusia juga akan 

dapat memahami bahwa hal itu benar dan dapat diutamakan dalam kehidupan, 

memenuhi nilai-nilai keadilan, dan tidak merugikan lingkungan sekitarnya. 

Implementasi nyata dari kearifan setiap manusia akan perlunya penanaman nilai dalam 

hidupnya, dapat mengarahkan atas sikap dan kepentingan apa yang perlu dipertahankan 

serta diperjuangkan. 

Purwanto dalam Zakiyah dan Rusdiana (2014: 14) menyebutkan bahwa nilai yang 

dipegang teguh seseorang dipengaruhi oleh adanya adat istiadat, etika, kepercayaan, dan 

agamanya, yang mempengaruhi sikap, pendapat, dan pandangannya, yang tercermin 

dalam cara bertindak dan bertingkah laku.. Dengan demikian, pemahaman seseorang 

tentang nilai dapat pula diketahui dari latar belakang kehidupan sosial, budaya, dan 

agamanya. Susanti (2015: 94) menjelaskan nilai sebagai suatu yang memberi makna 

pada hidup, acuan, titik tolak, dan tujuan hidup yang dijunjung tinggi. Hal ini 

menunjukkan nilai merupakan rujukan atau tolak ukur manusia dalam bertindak dan 

berperilaku. 

Liliweri (2014: 72) dengan memperhatikan pendapat dari beberapa para ahli, 

mengelompokkan nilai, meliputi: 1) Nilai-nilai instrumental, yang mendefinisikan 

model perilaku, mencakup: a. nilai moral dan nilai kompetensi, b. kekuasaan, legitimasi, 

atau hasil yang diperoleh dari kekuasaan atau legitimasi tersebut; 2) Nilai terminal 

merupakan tujuan atau cita-cita akhir dari suatu perilaku, yang meliputi: a. fokus pada 

masalah sosial - perdamaian, pengakuan sosial, dan persahabatan, b. fokus pada 

masalah personal - kebebasan, keselamatan, dan suka cita; 3) Nilai kompetensi, 

berkaitan dengan kapasitas individual yang meliputi mode atau cara berperilaku yang 

menggambarkan cita-cita, ambisi, imajinatif, logis, dan kontrol terhadap diri; 4) Nilai 

moral, yang terdiri dari: a. nilai komunikasi antarpersonal, b. model perilaku yang jujur, 

suka menolong, mencintai, rendah hati, dan lain-lain, c. hukuman dan ganjaran. 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa heterogen dari aspek sosial budaya dan 

agama (religi). Dari perbedaan tersebut menjadi ciri khas dan kekayaan tersendiri bagi 

setiap bagian elemen bangsa dalam menata pergaulannya dan hubungannya baik 

terhadap sesamanya, terhadap lingkungan alamnya, dan juga terhadap penciptanya. Dari 

kondisi ini terjadi proses penanaman dan pemahaman nilai-nilai yang dapat dijadikan 

rujukan dalam hidup baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan 

bernegara. Orientasi segala tindakan selalu disesuaikan dengan nilai baik-buruk, benar-

salah, sesuai atau tidak dengan tatanan nilai di lingkungan di mana dia berada dan 

dalam kondisi apapun itu. Berbagai tatanan nilai yang ada akan mempengaruhi suatu 

keputusan tertentu atas pola sikap dan tindakan yang diambilnya.  

Pembelajaran IPS 

Setiap manusia sejak lahir, tumbuh, dan berkembang, telah mendapatkan 

pembelajaran baik dilakukan secara sadar ataupun tanpa disadari. Secara formal proses 

belajar seorang manusia akan diperoleh di sekolah melalui pembelajaran yang terjadi di 

kelas maupun di luar kelas. Pembelajaran menurut Sutikno (2014: 12) merupakan 

segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta 

didik. Upaya pembelajaran yang terjadi diharapkan akan dapat membangkitkan motivasi 

dan minat belajar pada diri peserta didik, dalam mengembangkan segala potensi yang 

dimilikinya. Gagne dalam Dahar (2011: 2) menyebutkan bahwa orientasi dari belajar 
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adalah proses dimana suatu organisasi berubah sebagai akibat pengalamannya. Dalam 

hal ini peran guru dalam pembelajaran peserta didik sangat penting dalam menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, sehingga ada pencapaian tertentu yang diperoleh 

pada diri peserta didik setelah melewati proses pembelajaran. 

Pada pembelajaran IPS yang dilaksanakan di jenjang SMP, diharapkan akan 

memberikan peningkatan sumber daya manusia yang dilihat pada pengembangan 

berbagai potensi dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Puskur (2007:14) 

menjelaskan pelajaran IPS pada jenjang SMP merupakan suatu bahan kajian yang 

terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang 

diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan Sejarah, Geografi, 

Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi. IPS di SMP merupakan mata pelajaran integratif 

dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda, serta memiliki karakteristik tertentu yang 

membedakan dengan mata pelajaran lainnya. Trianto (2014: 175) mengemukakan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki beberapa karakteristik, yaitu: a) 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, 

ekonomi, hukum, politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, 

pendidikan, dan agama; b) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS berasal dari 

struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, yang dikemas sedemikian 

rupa menjadi pokok bahasan atau topik (tema tertentu); c) Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan 

dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner; d) Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masayarakat 

dengan prinsip sebab akibat kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, 

struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive, 

seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan. Dalam hal 

ini tema kajian dalam pembelajaran IPS sangat luas dan kompleks, menyangkut 

berbagai masalah dalam kehidupan manusia seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, 

politiik, dan keamanan. 

Kajian dan muatan pembelajaran IPS di SMP diorientasikan semaksimal mungkin 

membentuk peserta didik yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, 

dengan landasan ilmu pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan akhlak. Qadariah 

dan Armiyati (2013: 14), serta Sumaatmadja (1984: 76) menyebutkan tujuan 

pembelajaran IPS yaitu membina warga negara yang baik dan penuh kedamaian, yang 

mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi 

dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Demikian pula Cahyo (2013: 226) 

menjelaskan IPS sebagai salah satu program pendidikan persekolahan memiliki misi 

yang sangat esensial dan strategis dalam membentuk, mengembangkan, dan melatih 

peserta didik menjadi warga masyarakat, bangsa, dan negara yang mempunyai 

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang komprehensif sehingga mampu 

menjalani kehidupan masyarakat modern dan tataran kehidupan masyarakat global. 

Dengan demikian, kehadiran pembelajaran IPS di sekolah pada jenjang SMP diperlukan 

bagaimana membentuk individu-individu yang memiliki kesadaran akan dirinya sendiri, 

lingkungan sosialnya, bangsa, dan negaranya.  

Pembelajaran IPS pada jenjang SMP merupakan pembelajaran yang mencakup 

perpaduan dari beberapa disiplin ilmu, meliputi geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, 

dan antropologi. Kajian dalam pembelajaran IPS menyangkut segala potensi dan 

kondisi soial, ekonomi, dan budaya yang terjadi dan dialami oleh manusia dalam 

kehidupan sehari-hari baik yang terjadi masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. 
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Berbagai tema tersebut bisa terjadi di lingkungan lokal tertentu, negara, ataupun 

internasioanal, yang menjadi panggung kehidupan manusia. Orientasi dalam 

pembelajaran IPS di jenjang SMP mengarahkan terbentuknya sumber daya manusia 

yanh tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi juga membina 

individu memiliki kepribadian baik dan kepedulian sosial yang tinggi dalam hidup 

bermasyarakat, berbagsa, dan bernegara.  

Kearifan Lokal 

Manusia pada dasarnya merupakan mahluk sosial, berbudaya, dan religius. Setiap 

manusia hidup secara berkelompok baik dalam lingkup yang kecil (desa) maupun dalam 

lingkup yang lebih luas (negara). Pada kelompok-kelompok tersebut terjadi proses 

penentuan jati diri yang menjadi karakteristik atau kearifan lokalnya. Berbagai istilah 

kearifan lokal dikemukakan oleh Kartawinata dalam Basyari (2013: 114), dan Takiddin 

(2014: 162) sebagai pengetahuan setempat (indigenous or local knowledge), atau 

kecerdasan setempat (local genius), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (cultural 

identity). Dengan pengetahuan atau kecerdasan yang dimiliki suatu masyarakat, akan 

menunjukkan seperti apa identitasnya secara kultural. Suhartini dalam Wibowo dan 

Gunawan (2015: 17) menjelaskan bahwa kearifan lokal sebagai warisan nenek moyang 

yang berkaitan dengan tata nilai kehidupan. Kearifan seperti ini pada umumnya selalu 

dipegang teguh oleh kelompok masyarakat yang menjadi pemiliknya, menjaga atau 

memeliharanya, dan selanjutnya akan diwariskan pada generasi berikutnya.   

Nilai-nilai kehidupan yang ada dan berkembang dalam kelompok masyarakat 

merupakan wujud cipta, rasa, dan karsa individu yang kemudian melalui proses 

kehidupan yang ada menjelma menjadi milik bersama masyarakat setempat. Rahyono 

(2015: 8) menjelaskan local genius (kecerdasan setempat) sebagai kecerdasan manusia 

yang dimiliki oleh sekelompok (etnis) manusia yang diperoleh melalui pengalaman 

hidup serta terwujud dalam ciri-ciri budaya yang dimilikinya. Dengan demikian setelah 

memperhatikan dan mengenali ciri-ciri kehidupan sosial budaya dari suatu sekelompok 

manusia, maka kita dapat memahami pola sikap, pergaulan, dan pengamalan nilai-nilai 

kehidupannya. Pada umumnya hal itu akan menjadi identitas kelompoknya yang 

membedakan dengan kelompok yang lain, dan tetap dipertahankan secara turun 

temurun.  

Moendardjito dalam Mariane (2014: 112) menyatakan bahwa unsur budaya 

berpotensi sebagai local genius karena telah teruji kemampuannya bertahan sampai 

sekarang, dengan cirri-ciri: (1) mampu bertahan terhadap budaya luar, (2) memiliki 

kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, (3) mempunyai kemampuan 

mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, (4) mempunyai kemampuan 

mengendalikan, dan (5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Ciri-ciri 

tersebut menunjukkan bahwa suatu kearifan lokal pada kelompok masyarakat tententu 

haruslah dapat bertahan dan berkembang seiring perkembangan dan kemajuan zaman. 

Arus globalisasi dan modernisasi bukanlah menjadi penghambat suatu tatanan budaya 

atau kearifan lokal tertentu menjadi terkikis. Akan tetapi, diperlukan kecerdasan pada 

kelompok masyarakatnya untuk mengakomodir dan mengintegrasikan unsur-unsur dari 

luar kelompoknya, agar ada arah yang jelas pada perkembangan kearifan lokal yang 

dimilikinya.   

Jika kita mencermati kehidupan bangsa Indonesia, penanaman nilai kearifan lokal 

telah ada sejak dahulu. Di berbagai daerah dan pada setiap komunitas masyarakat di 

Indonesia, telah tertanamkan nilai-nilai kearifan lokalnya sebagai petunjuk arah 

kehidupannya. Fajarini (2014: 123) menjelaskan kearifan lokal sebagai pandangan 
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hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas 

yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam 

pemenuhan kebutuhan mereka. Hal ini menjadi bukti nyata dan petunjuk pada 

masyarakat dewasa ini bahwa bangsa Indonesia dengan kecerdasan dan kearifan yang 

dimilikinya telah membentuk suatu tatanan yang dapat mengatur, mengarahkan, dan 

menyelesaikan berbagai persoalan hidupnya. 

Kearifan lokal merupakan kecerdasan lokal yang dimiliki oleh setiap kelompok 

masyarakat pada suatu lokalitas tertentu. Kearifan lokal telah ada sejak dahulu yang 

menjadi identitas kelompok manusia dan melandasi tatanan kehidupannya. Dalam 

menjaga tetap bertahan dan dipegang teguh oleh kelompoknya, maka pada umumnya 

kecerdasan lokal tersebut selalu diwariskan secara turun temurun ke generasi 

berikutnya. Dengan demikian segala orientasi sikap, tindakan, dan pilihan hidup dari 

kelompok masyarakat akan diselaraskan dengan tatanan kearifan lokal yang mereka 

yakini.   

Implementasi Penanaman Nilai dalam Pembelajaran IPS SMP Berbasis Kearifan 

Lokal. 

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah pada dasarnya untuk mencapai tujuan 

tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 

pasal 3, telah disebutkan 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. Hal ini menjadi landasan dalam pendidikan agar 

pembelajaran di sekolah diarahkan tidak hanya pada pengembangan potensi secara 

keilmuan/akademis, akan tetapi juga membentuk insan yang mengamalkan tatanan nilai 

agama, sosial, dan budaya. Demikian halnya pada pembelajaran IPS di jenjang SMP 

telah dirancang secara khusus untuk mewujudkan peserta didik yang menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, juga dapat mengamalkan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan 

budaya baik berada di lingkup lokal, nasional, maupun internasional.  

Sapriya (2015: 54-55) menjelaskan secara garis besar dalam pembelajaran IPS, 

seorang pendidik (guru) perlu menanamkan nilai-nilai pada peserta didiknya berupa 

nilai substantif dan prosedural, yang dijabarkan sebagai berikut: 

1) Nilai substantif merupakan keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan 

umumnya sebagai hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan 

informasi semata. Dengan mempelajari nilai substantif, maka peserta didik 

diharapkan menjadi terampil dalam mengenal dan menganalisis kedudukan, isi, dan 

implikasi nilai dari aneka ragam kelompok, dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan seperti: a. Apa yang dilakukan oleh individu, kelompok, bangsa saat ini 

atau pada masa lalu? b. Apa alasan mereka? c. Pertunjukan apa yang penting bagi 

mereka? d. Apabila kamu punya jawaban, apa yang akan kamu lakukan? Dengan 

demikian, dalam pembelajaran IPS hendaknya memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengungkapkan, merefleksikan, dan mengartikulasikan nilai-

nilai yang dianutnya. 

2) Nilai prosedural yang perlu diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya diantaranya 

nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai 

pendapat orang lain. Nilai-nilai ini merupakan penyokong masyarakat demokratis, 

seperti toleransi terhadap pendapat yang ada, menghargai bukti yang ada, kerja sama, 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

796 

ISBN: 978-602-1150-16-0 
   

dan menghormati pribadi orang lain. Nilai-nilai tersebut tidak diajarkan secara 

terpisah, akan tetapi secara implisit atau eksplisit telah ada dalam langkah-langkah 

atau proses pembelajaran IPS.  

IPS sebagai mata pelajaran yang mengkaji berbagai aspek dalam kehidupan 

manusia, sangatlah perlu memperhatikan aspek keruangan/spasial, sehingga isu-isu 

terkini yang terjadi di berbagai wilayah tidak terabaikan. Puskur (2007: 17) telah 

menjadikan aspek spasial sebagai landasan rumusan visi IPS, dimana aspek spasial 

tersebut mencakup lingkup lokal, nasional dan global (internasional). Dewasa ini 

bangsa dan negara Indonesia, tidaklah hanya berada dalam lingkup lokal dan 

nasionalnya, akan tetapi juga berada pada kehidupan regional (ASEAN) dan 

internasioanal. Kita telah mengetahui dengan seksama bahwa Indonesia sejak akhir 

Desember 2015 telah menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dalam 

hal ini dalam pembelajaran IPS di SMP akan memperhatikan aspek keruangan sebagai 

wadah untuk memahami berbagai gejala kehidupan manusia yang terjadi dan menjadi 

bagian dari suatu proses pembelajaran. Masuknya tata nilai dan pergaulan yang tidak 

sesuai dengan tata kehidupan bangsa Indonesia akan menjadi tantangan tersendiri bagi 

dunia pendidikan dalam mempersiapkan peserta didik yang mampu berkompetisi 

dengan baik. Dalam konteks kehidupan, peserta didik harus diarahkan  dan dibekali 

dirinya dengan nilai-nilai positif yang bersumber dari kearifan lokalnya agar tidak 

tergerus oleh arus perubahan yang terjadi.  

Menyikapi kondisi pergaulan antarbangsa yang semakin tidak ada jarak, dan  

perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, dibutuhkan kematangan guru 

dalam menyiapkan peserta didik yang lebih arif dalam bersikap dan berperilaku. 

Dekadensi moral, rendahnya kesadaran diri, kurangnya tanggung jawab, dan 

mengikisnya nilai akhlak, yang umumnya terjadi dan ditemukan dewasa ini diperlukan 

pendekatan pembelajaran dengan menyertakan penanaman nilai pada diri peserta didik. 

Dengan penanaman nilai yang secara kontinyu dilakukan oleh pendidik dalam proses 

pembelajaran, diharapkan seorang anak atau peserta didik memiliki kesadaran nilai dan 

etika pergaulan, sikap, dan tingkah lakunya baik berada di lingkungan sekolah, 

keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Dengan kata lain terdapat kesadaran 

secara intelektual, enosional dan spritual akan perlunya menjaga diri dari tindakan-

tindakan yang tidak terpuji, yang merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai yang 

telah berlaku di lingkungan dimana dia berada. 

Pentingnya pembelajaran IPS di SMP dalam penyadaran nilai, telah dikemukakan 

oleh Mulyana (2011: 191) dengan beberapa pertimbangan, yaitu: 1) IPS tidak hanya 

milik kelompok elit ilmuwan, tetapi juga melibatkan masyarakat luas sebagai 

pendukung dan bahkan pengguna; 2) IPS memberikan sumbangan penting bagi 

pengembangan kepribadian manusia; 3) Pembelajaran IPS harus mengetengahkan 

kebebasan penilikan dan pengungkapan gagasan. Dari landasan berpikir tersebut, jika 

dihubungkan dengan aspek spasial yang mendasari visi dalam pembelajaran IPS, maka 

seorang guru perlu memperhatikan kearifan lokal yang ada di sekitar dirinya dan peserta 

didiknya dalam menanamkan kesadaran tata nilai dan etika pada peserta didiknya.  

Penanaman nilai dalam pembelajaran IPS dengan berbasis kearifan lokal, akan 

memudahkan guru dalam mentransfer berbagai bentuk nilai-nilai pada peserta didik. 

Rahyono (2015: 9) menyebutkan beberapa faktor yang menjadikan kearifan lokal 

memiliki posisi yang strategis dalam penanaman nilai, yaitu 1) kearifan lokal 

merupakan pembentuk identitas yang inheren sejak lahir; 2) kearifan lokal bukan 

sebuah keasingan bagi pemiliknya; 3) keterlibatan emosional masyarakat dalam 
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penghayatan kearifan lokal kuat; 4) pembelajaran kearifan lokal tidak memerlukan 

pemaksaan; 5) kearifan lokal mampu menumbuhkan harga diri dan percaya diri; 6) 

kearifan lokal mampu meningkatkan martabat bangsa dan negara. 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan majemuk. Heterogenitas 

kearifan lokal di berbagai daerah menjadi karakteristik dan identitas masyarakat setiap 

wilayah. Hal itu juga menjadi sumber kearifan nasional yang memunculkan rasa bangga 

dan cinta sebagai bangsa dan negara Indonesia. Hal ini akan menjadi modal dasar bagi 

masyarakat Indonesia dalam menghadapi pergaulan di lingkup internasional. Dari 

gugusan pulau Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menyimpan 

kekayaan dan potensi kearifan lokal yang sangat penting dalam penanaman nilai dan 

etika pada masyarakatnya. Potensi kekayaan tersebut, sangatlah sesuai dengan bidang 

kajian dalam pembelajaran IPS khususnya di jenjang SMP dalam upaya penanaman 

nilai pada diri peserta didik. Sangat banyak kearifan lokal yang ada baik kearifan di 

bidang sosial, budaya, maupun agama yang ditemukan di berbagai daerah sebagai 

referensi pendidik dalam menanamkan nilai pada peserta didiknya.  

Kearifan lokal yang telah ada sejak dahulu, telah menjadi dasar dan mewarnai 

kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Kearifan lokal tersebut telah 

memberikan pemanfaatan yang besar dalam menata berbagai aspek kehidupan 

masyarakat Indonesia. Sartini dalam Pandjaitan, dkk (2014: 115) telah menyebutkan 

beberapa fungsi kearifan lokal, mencakup: 1) fungsi untuk konservasi dan pelestarian 

sumber daya alam; 2) berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia; 3) 

berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; 4) berfungsi 

sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan; 5) bermakna sosial, misalnya pada 

upacara integrasi komunal/kerabat; 6) bermakna sosial, misalnya pada upacara daur 

pertanian; 7) bermakna etika dan moral; 8) bermakna politik, misalnya: upacara ngakuk 

merana dan kekuasaan patron Client. Dalam pembelajaran IPS di SMP, seorang 

pendidik dituntut agar mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan nilai-nilai 

kearifan lokal di lingkungan peserta didiknya sehingga nilai-nilai tersebut menjadi 

pegangan hidup dalam pergaulan peserta didiknya. 

Pembelajaran IPS di jenjang SMP pada masa kini sangatlah penting dalam 

memberikan penyadaran sosial dan kultural dalam menghadapi tantangan global yang 

semakin pesat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai sosial, 

budaya, dan kesadaran nasional menjadi isu yang serius dalam menjalani kehidupan 

seiring perkembangan zaman yang semakin modern. Pembelajaran IPS jenjang SMP 

dengan latar belakang multidisiplin ilmu, diharapkan akan memberikan solusi atas 

permasalahan kehidupan yang dialami oleh setiap peserta didik secara khusus, dan 

masyarakat pada umumnya. Pembelajaran IPS jenjang SMP akan mengarahkan 

terbentuknya insan yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi 

juga memiliki keterampilan, sikap, mental, dan kesadaran saat berperan sebagai 

individu, masyarakat, dan bangsa.  

Sebagai suatu kecerdasan lokal, nilai kearifan lokal dewasa ini sangatlah 

fundamental dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada dunia 

pendidikan. Dekadensi moral sebagai akibat kurangnya pengahayatan akan nilai-nilai 

sosial, budaya, dan agama, menyebabkan suatu individu atau kelompok masyarakat 

mengalami pengikisan nilai-nilai dalam pengendalian diri, sikap, perilaku, kekuatan 

spritual, dan lain-lain. Dengan kearifan lokal yang merupakan cerminan kecerdasan 

masyarakat itu sendiri akan memberikan indentitas, membangun pengalaman hidup 

yang positif, memberikan arah yang jelas, dalam menjawab tantangan hidup di masa 
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kini dan masa yang akan datang. Dengan pemahaman nilai kearifan lokal, akan ada 

filter yang nyata dalam tata pergaulan setiap individu, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. 

PENUTUP 

Penanaman nilai dalam pembelajaran IPS di SMP merupakan suatu proses 

pembelajaran yang diperlukan selain mengembangkan potensi peserta didik dalam 

aspek akademiknya. Hal ini akan mendorong dan mendukung terwujudnya tujuan 

pendidikan nasional yakni 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.  

Penanaman nilai dalam pembelajaran IPS pada jenjang SMP perlu memperhatikan 

aspek keruangan yang melandasi visi dalam pembelajaran IPS. Dalam hal ini 

lingkungan lokal, nasional, dan internasional dengan isu-isu dan fenomena sosial yang 

ada menjadi pendekatan dalam pembelajaran dan penanaman nilai. Pendidik perlu 

menanamkan nilai-nilai yang bersumber dari kearifan lokal sebagai modal awal dalam 

menata kehidupan lingkup nasionalnya, dan terlebih lagi dalam menghadapi arus 

globalisasi dalam pergaulan internasional.  

Pemanfaatan kearifan lokal sebagai penanaman nilai pada peserta didik dalam 

pembelajaran IPS pada jenjang SMP sangatlah penting mengingat kearifan lokal telah 

ada dalam membentuk identitas individu dan masyarakat sejak lahir. Kearifan lokal 

dalam penyampaiannya tidak membutuhkan pemaksaan, karena secara emosional ada 

kedekatan yang kuat dengan pemiliknya. Penanaman nilai dengan berbasis kearifan 

lokal dalam pembelajaran IPS di jenjang SMP dapat menumbuhkan nilai-nilai sosial, 

budaya, ekonomi, politik, dan agama, yang pada gilirannya akan menumbuhkan harga 

diri, percaya diri, dan kesadaran dalam menjaga martabat bangsa dan negara.  
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Abstrak 
Pembangunan karakter bangsa diarahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

upaya pencapaian visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, yaitu mewujudkan Indonesia 

sebagai bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap 

pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada 

tahun 2016, pembangunan karakter bangsa berada pada tahap II pada prioritas 2015-

2019.Tahap II merupakan fase pemantapan strategi dan implementasi. Prioritas pada 

tahap ini adalah melakukan pemantapan strategi dan implementasi pembangunan 

karakter. Pengintegrasian pendidikan karakter bisa dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran dan salah satunya melalui ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan diluar jam pelajaran yang digunakan untuk mengembangkan bakat dan 

minat siswa. Ekstrakurikuler Reog merupakan salah satu wadah pendidikan karakter 

untuk mengembangkan dan membiasakan karakter positif siswa dilihat dari bentuk, 

fungsi, dan makna pendidikan karakter pada ekstrakurikuler Reog. 

Kata kunci: Pendidikan karakter, Reog, Bentuk fungsi dan makna pendidikan 

karakter pada ekstrakurikuler reog. 

Melihat pemberitaan-pemberitaan yang beredar dari media, banyak terjadi kasus 

yang melibatkan anak-anak. Anak-anak bukan sebagai korban, namun justru anak-

anaklah yang menjadi pelaku kejahatannya. Nilai-nilai dasar kemanusiaan yang berakar 

dari Pancasila masih sebatas pada pemahaman dalam tataran konseptual. Nilai-nilai 

dasar kemanusiaan ini belum sepenuhnya terwujud menjadi nilai aktual di lingkungan 

sekolah, keluarga, dan masyarakat.  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

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. 

Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan 

formal, nonformal, dan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga 

dan lingkungan. Pendidikan informal sesungguhnya memiliki peran dan kontribusi yang 

sangat besar dalam keberhasilan pendidikan. Peserta didik mengikuti pendidikan di 

sekolah hanya sekitar 7 jam per hari atau kurang dari 30%. Selebihnya, peserta didik 

berada dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari aspek 

kuantitas waktu, pendidikan di sekolah berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap hasil 

pendidikan peserta didik. Meskipun hanya 30%, pendidikan di sekolah lebih mujarab 

membentuk karakter peserta didik. Hal tersebut dipicu pelaksanaan pembentukan 

karakter di sekolah mempunyai nilai lebih. Nilai lebih tersebut lebih terencana, 

menyeluruh, dan terorganisasi secara sistematis. 

mailto:galih.tika10@gmail.com
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Pada pasal tersebut ditegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana pembentukan 

karakter siswa. Pendidikan karakter ini dalam pembelajarannya perlu didasari oleh 

kesadaran, kerelaan, keyakinanan, dan sikap yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi, 

karakter bersifat inside-out, artinya perilaku yang baik ini berkembang karena dorongan 

yang ada pada diri individu tersebut bukan paksaan dari luar. Pembentukan karakter 

merupakan tujuan dari pendidikan nasional, jadi pendidikan bukan hanya kecerdasan 

intelektual saja. 

‖Pendidikan Karakter‖ bukanlah ‖Pendidikan tentang Karakter‖, tetapi merupakan 

proses edukasi untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik pada diri peserta didik 

dan membimbing/melatih anak untuk selalu bertindak atau menjalani kehidupan sehari-

hari sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam pengembangan karakter hal yang pertama 

dilakukan adalah pemberian pengenalan pemahaman dan pewarisan nilai karakteristik 

daerah kepada peserta didik. Dengan kata lain, sekolah harus dapat memanfaatkan 

lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Penyampaian bahan kepada siswa harus 

diawali dengan pengenalan yang ada di sekitarnya. Jadi, peserta didik akan memiliki 

pemahaman dan juga wawasan yang mantap tentang lingkungan sekitarnya.  

Pendidikan karakter bisa dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis 

lingkungan sekitar, yang salah satunya adalah ekstrakurikuler Reog. Kegiatan 

ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan bakat minat anak untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sehingga, anak memiliki kegiatan yang 

bermanfaat untuk menyalurkan energi yang dimilikinya. Reog merupakan seni khas 

Ponorogo yang didalamnya terdapat bentuk, fungsi, dan makna pendidikan karakter 

yang tertuang dalam pembelajarannya mulai dari pengembangan gerakan, iringan, alur 

cerita, dan pementasannya dan terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

Diharapkan pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler Reog dapat dijadikan sebagai 

alternatif pembentukan karakter positif anak. 

PEMBAHASAN 

Hakikat Pendidikan Karakter 

Slavin (2011) menyatakan, banyak upaya pendidikan karakter di sekolah kini 

terfokus pada pelayanan masyarakat, pengajaran kebajikan kepada siswa, pembentukan 

kebiasaan baik, pemberian imbalan atas perilaku yang positif, hingga mengembangkan 

kemampuan siswa melakukan penalaran moral.  

Samani mengutip Scerenco (2013) pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai 

upaya yang sungguh-sungguh, yang mana ciri kepribadian positif yang dikembangkan, 

didorong, dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian, serta usaha yang maksimal 

untuk mewujudkan hikmah dari apa yang dipelajari. Jadi, pendidikan karakter 

merupakan suatu usaha yang dirancang untuk memperbaiki karakter siswa menjadi 

karakter baik sehingga dapat bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. 

Pendidikan karakter bisa diintegrasikan dalam setiap kegiatan. Seperti pada 

diagram di bawah ini mengenai integrasi pendidikan karakter. 
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Gambar 1. Desain pendidikan karakter dalam konteks mikro (Majalah policy Brief 

Kemendiknas (2011) 

Berdasarkan diagram, sudah jelas bahwa pendidikan karakter dapat dilakukan 

melalui integrasi ke dalam berbagai program sekolah. Diantara program sekolah yang 

dapat diintervensi adalah strategi implementasi melalui kegiatan belajar mengajar di 

kelas melalui setiap mata pelajaran ataupun melalui kegiatan ekstrakurikuler (Akbar, 

2011). 

Annu dan Sunita (2015) mengutip Holloway yang mengatakan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler mengacu pada setiap kegiatan yang berlangsung di luar kurikulum wajib 

sekolah dan kegiatan bersifat sukarela. Menurut Pekerti (2007), pendidikan seni 

mempunyai nilai bagi pembentukan kepribadian dengan membawakan dan menyimak 

tari-tari yang menggambarkan watak tertentu dan tari yang mengandung pesan tertentu, 

maka ulah pikir anak diharapkan dapat menyerap makna dan pesan yang disampaikan 

lewat tari tersebut. Melalui tari, baik anak maupun guru akan semakin akrab dan 

menyatu dengan lingkungannya, serta dekat dengan Yang Maha Pencipta. Dalam seni 

tari Reog, dapat melatih siswa untuk mempunyai sikap disiplin, percaya diri, dan 

keteguhan jiwa yang anak akan dapakan melalui tari. 

Bentuk Pendidikan Karakter Pada Ekstrakurikuler Reog 

Berdasarkan Kebijakan Nasional tentang pembangunan karakter bangsa tahun 

2010-2025 yang tertuang dalam Puskurbuk (2011), implementasi pendidikan karakter 

dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan satuan pendidikan, perlu diterapkan totalitas 

pendidikan dengan mengandalkan keteladanan, penciptaan lingkungan, dan pembiasaan 

hal-hal baik melalui berbagai tugas dan kegiatan. Pada dasarnya, pembudayaan 

lingkungan di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui penugasan, pembiasaan, 

pelatihan, pengajaran, pengarahan, dan keteladanan.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), bentuk adalah rupa atau wujud yang 

ditampilkan. Bentuk merupakan segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata dan diraba 

dengan tangan. Bentuk pendidikan karakter dalam ekstrakurikuler Reog adalah  

implementasi pembelajaran yang dilakukan dalam penanaman pendidikan karakter 

dalam ekstrakurikuler dan ini tercermin pada masing-masing peraga yang ditampilkan, 

mulai dari gerak tarian masing-masing peraga dan hiasan wajah berupa make-up 

ataupun juga topeng yang ditujukan untuk memperjelas karakter tarian yang dibawakan. 
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Gerak 

Anggita mengutip Hadi (2013) mengatakan, gerak adalah dasar ekspresi dari semua 

pengalaman emosional yang diekspresikan melalui medium yang tidak rasional, yakni 

gerak tubuh atau gerakan seluruh tubuh (ebahing sadaya randuning badan). Dalam 

setiap gerakan tarian Reog memiliki makna/maksud yang berbeda. 

 Warok  

Tokoh warok di dalam seni Reog Ponorogo merupakan tokoh kharismatik yang 

menjadi rujukan bagi masyarakat Ponorogo dalam hal hidup dan kehidupan. Oleh 

karena itu, di dalam pentas Reog, tari warok selalu dimunculkan di awal pentas. 

Lazimnya terdiri dari warok sepuh dan warok enom. Warok sepuh menggambarkan sifat 

―kesempurnaan‖ seorang tokoh. Pentas ini biasanya dominan bernuansa ―pendadaran‖ 

(forum pewarisan ilmu dan kebijaksanaan) dari warok sepuh kepada warok enom. 

Substansi makna dari tari ini adalah amanat yang dipikulkan di pundak warok sepuh 

sebagai teladan hidup membuatnya wajib menghiasi diri dengan integritas keilmuan dan 

kepribadian yang sempurna. Petuahnya dalam berbagai bentuk, yakni sikap, ucap, dan 

tindak menjadi jimat (menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan). Pada saat 

yang lain, ia juga menjadi pengobar semangat bagi warok muda untuk tiada henti 

berkarya dan berprestasi membangun peradaban bangsa. Dia juga berperan menjadi 

pendukung yang baik bagi sebuah karya generasi penerusnya dengan tetap memantau 

secara arif, agar sesuatu yang dilakukan oleh anak bangsa itu tetap berada di dalam garis 

lurus (kebenaran dan kemajuan). 

 Jathil 

Menurut Munawwir (1984) substansi nilai dari tari jathil adalah sebuah sikap 

patriot (perwira, pahlawan). Sikap patriotisme pada tarian jathil ini dilandaskan pada 

firman Allah, misalnya QS. Al-Anfal:8 (―Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka 

kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk 

berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu, 

dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya sedang Allah 

mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas 

dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya‖). 

 Pujangganong 

Pujangganong merupakan patih yang lincah dan gesit. Jadi, tarian 

Pujangganong yang dibawakan mengandung nilai atau makna yang terkesan lucu, 

banyak ulah, dan selalu membuat sensasi sebagai simbol bahwa hidup di dunia ini 

tidaklah selalu mulus dan lurus. Banyak hambatan dan cobaan dengan beragam jenis. 

 Tari Kelanasewandana 

Substansi nilai/makna tari ini adalah tentang kepemimpinan yang adil dan 

bijaksana. Tari ini menggambarkan bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu 

menjalankan kepemimpinan. Di samping harus memiliki integritas keilmuan, ia juga 

harus memiliki integritas kepribadian. Integritas keilmuan yang dipentaskan melalui tari 

ini mewujud pada figur Klanasewandana sebagai orang yang ―sakti mandraguna‖ (telah 

mencapai puncak kesempurnaan), sehingga layak menjadi seorang pemimpin. 

Sementara integritas kepribadiannya tergambar di dalam sikap, ucap, dan tindaknya 

yang selalu berorientasi kepada kesejahteraan dan keadilan. Di dalam menjalankan roda 

kepemimpinan itu, sang Klana memiliki senjata pamungkas (senjata paripurna) yang 

bernama ―Pecut Samandiman‖. Kesaktian senjata ini luar biasa, hingga tidak ada 

satupun kekuatan di semesta yang bisa menandinginya. 
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 Dhadhak Merak 

Nilai/makna yang terkandung di dalam tari dhadhak merak tersimpul di dalam 

keniscayaan sebuah ujian hidup. Bentuk dhadhak merak yang mirip dengan rumpun 

pohon bambu yang lebat, meliuk-liuk seolah hendak menerjang apapun yang berada di 

depannya, menggambarkan keniscayaan sebuah ujian hidup yang mesti 

diterima/dihadapi oleh semua orang. Makna simbol ini diharapkan memberikan 

kesadaran penuh pada masyarakat akan adanya ujian hidup tersebut, sehingga sejak 

awal mereka menyadarinya dan sekaligus telah mempersiapkan diri untuk 

menghadapinya dengan baik. Di dalamnya juga mengandung makna, bahwa dalam 

rangka menuju hidup yang baik, maka harus menghiasi diri menjadi orang yang kuat 

lahir dan batinnya sebagaimana simbol kepala harimau serta indah dan baik perilakunya 

seperti yang disimbolkan oleh burung merak. Berikut ini adalah identifikasi keseluruhan 

makna simbol dalam seni Reog Ponorogo. 

Tata Rias Busana  
Tata rias dan busana sangat penting yaitu untuk memperjelas tema atau isi tarian 

yang akan dimainkan. Busana tari yang baik bukan hanya sekadar untuk menutupi 

badan, melainkan harus dapat mendukung desain ruang pada saat penari sedang menari 

(Jazuli dalam Anggita, 2013) 

 Singo Barong adalah penguasa hutan yang diwujudkan dalam sosok berupa 

harimau gembong dengan burung merak yang bertengger di atasnya. Sosok ini sebagai 

gambaran raja (harimau) yang dikendalikan oleh wanita (merak). Penggabungan dua 

sosok hewan harimau dan merak menjadi satu bentuk disebut dengan dadak merak. 

Hasilnya adalah topeng besar (35 Kg). Pamakainya dengan diusung di kepala, digigit 

dan dipegang. Menggerakkannya dengan menggoyang-goyangkan sesuai arah yang 

diinginkan. Topeng ini posisinya tidak menempel di muka. Pemain melihat kondisi 

disekelilingnya lewat lubang yang dibuat di gigi topeng. 

 
Gambar 2. Dadak merak 

 Klana Sewandana adalah raja kerajaan Bantarangin. Sosok ini digambarkan dengan 

topeng bermahkota, wajah berwarna merah, mata besar melotot, dan kumis tipis dengan 

rambut panjang. Selain itu ia membawa Pecut Samandiman, berbentuk tongkat lurus 

dari rotan berhias jebug dari sayet warna merah diseling kuning sebanyak 5 atau 7 

jebug. Topeng Kelana Sewandono merupakan topeng wayang karena menggambarkan 

sosok karakter. Pemakaiannya diletakkan (menempel) di muka. Pemakai melihat 

sekelilingnya lewat lubang mata. (Hidayanto, 2012) 
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Gambar 3. Klanasewandono 

 Pujangga Anom (Bujangganong). Bujanggangg adalah patih kerajaan Bantarangin. 

Sosok ini digambarkan dengan topeng wajah berwarna merah, mata besar melotot, dan 

kumis tebal dengan rambut panjang. Karakter Bujangganong bersosok lincah, 

trengginas dan cekatan. Dalam pementasan reog sering diperagakan oleh anak kecil, 

karena penuh adegan akrobatik yang memerlukan pemain bertulang lentur. (Hidayanto, 

2012) 

 
Gambar 4.bujangganong 

 Pasukan Berkuda (jathilan). Jathilan diperankan oleh penari yang menunggang 

kuda-kudaan sebagai penggambaran pasukan berkuda dari kerajaan Majapahit. Pasukan 

ini diperankan lelaki yang dirias perempuan sebagai penggambaran pasukan kerajaan 

Majapahit yang telah kehilangan keberaniannya melawan pasukan musuh. Pasukan ini 

diperankan oleh laki-laki yang dirias cantik layaknya perempuan (gemblak). Pemain 

jathilan ini biasanya diambil dari gemblak. Namun sesuai perkembangan jaman dimana 

keberadaan gemblak semakin punah, penari jathilan sekarang diperankan oleh wanita. 

Topeng yang dikenakan jathilan berupa riasan di muka, yang membantu pemain 

memperkuat ekspresi wajahnya. Untuk menampilkan kesan cantik, anggun dan 

bergairah. (Hidayanto, 2012) 

 
Gambar 5. Jathilan 
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 Pasukan (Warok). Warok adalah pasukan dalam cerita kesenian reog. Warok 

digambarkan sosok dengan memakai senjata tali kolor panjang putih, berpakaian hitam-

hitam, memiliki kesaktian, dan gemblak. Untuk memperkuat karakter warok yang keras, 

sakti, peraga warok menggunakan riasan di muka. Yaitu kumis, jenggot, dan make-up. 

Riasan ini termasuk topeng. (Hidayanto, 2012) 

 
Gambar 6. Warok 

Iringan  

Musik adalah bagian yang penting pada sebuah koreografi, sungguhpun ada tari 

yang tidak menggunakan musik yang bersifat eksternal, sebab tari pada dasarnya 

merupakan sebuah musik yang kasat mata, dengan kata lain adalah musik yang 

dirasakan melalui gerak (Anggita, 2013). 

Kendang. Berasal dari bahasa Arab ―qada‟a‖ yang berarti mengendalikan 

(Munawwir, 1984). Manusia harus pandai mengendalikan hawa nafsunya agar tidak 

terjerumus ke dalam perbuatan yang tercela, melanggar aturan/norma agama, merugikan 

orang lain, dan seterusnya. 

 
Gambar 7. Kendang 

Ketipung. Berasal dari bahasa Arab ―katifun‖ yang berarti : balasan (Munawwir, 

1984). Manusia harus hati-hati dengan setiap perbuatan yang dilakukannya, karena 

semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan akan memperoleh 

balasan yang setimpal di pengadilan akhirat nanti. Oleh karena itu harus diupayakan 

agar semua perbuatannya baik dan sesuai dengan tuntunan agama. 

 
Gambar 8. Ketipung  

Kenong. Berasal dari bahasa Arab ―qana‟a‖ yang berarti puas dengan bagiannya 

(Munawwir, 1984). Manusia wajib berusaha untuk memperoleh kehidupan yang 

terbaik. Bersamaan dengan itu, manusia juga harus menyadari dengan sepenuhnya, 

bahwa setiap upaya akan menemui kepastian hasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh  
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karena itu, manusia harus menerima dengan ikhlas apapun hasil yang ditentukan oleh 

Tuhan dengan banyak bersyukur dan bersabar. Dalam riwayat Abdullah bin Amr 

Rasulullah saw bersabda, ‖Sungguh beruntung orang yang diberikan petunjuk masuk 

Islam, diberi kecukupan rizki, dan merasa cukup terhadap apa yang diberikan 

kepadanya‖. 

 
Gambar 9. Kenong 

Angklung. Berasal dari bahasa Arab ―intiqal‖, yang berarti bergerak, berhijrah 

(Munawwir, 1984). Manusia harus senantiasa melakukan hijrah (bergerak/berpindah) 

dari keburukan/kejahatan (melanggar aturan, norma, dan ketaatan) menuju kepada 

kebaikan (terpuji). 

 
Gambar 10. Angklung 

Terompet. Berasal dari bahasa Arab ―shuwarun‖ artinya penggambaran 

(Munawwir, 1984). Manusia harus selalu menyadari bahwa hidupnya menuju kematian, 

dan perjalanan hidupnya seiring usianya yang terus berkurang akan semakin mendekati 

kematian. Karena itu manusia harus menyiapkan bekal yang cukup agar kelak ketika ia 

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan, ia menerima 

kebaikan dan pahala dari Tuhan dengan kenikmatan surgaNya.  

 
Gambar 11. Terompet/ slompret 

Kempul. Berasal dari Bahasa Arab ―kafulun‖ yang berarti: balasan (Munawwir, 

1984). Setiap perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan berupa siksa dan 

penderitaan. Demikian halnya setiap perbuatan baik akan memperoleh balasan kebaikan 

berupa kebahagiaan.  
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Gambar 12. Kempul 

Makna Pendidikan Karakter Pada Ekstrakurikuler Reog 

Makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau yang terdapat pada 

sebuah tanda linguistic. Kesenian Reog Ponorogo tidak hanya dipandang sebagai bentuk 

kesenian pertunjukan semata, tetapi juga memiliki nilai filosofi yang sangat dalam. 

Makna pendidikan karakter yang terkandung dalam ekstrakurikuler Reog yang dipakai 

dalam menelaah filosofi kesenian reog Ponorogo didasarkan pada teori nilai dari Max 

Scheler yang dikutip Lisbijanto (2013), yaitu: 

1) Nilai kerohanian yang meliputi nilai dakwah, nilai kelestarian, nilai kepercayaan, dan 

nilai magis. 

Nilai dakwah. Nilai ini tergambarkan pada gamelan reog. Gamelan dipakai sebagai 

media dakwah saat Batoro Katong menyebarkan agama Islam ke masyarakat 

Ponorogo yang saat itu masih menganut agama Hindu. Gamelan reog, atau sering 

disebut gumbungini pada zaman dahulu digunakan di Kadipaten Wengker untuk 

mengiringi pasukan perang perang dalam berlatih. Cara Batoro Katong dalam 

menyebarkan agama Islam seperti cara yang digunakan wali songo dalam 

berdakwah, khususnya Sunan Kalijaga, yang menggunakan media kesenian dalam 

dakwahnya. 

Nilai kelestarian. Nilai ini terlihat dari strategi Batara Katong untuk menaklukan Ki 

Ageng Kutu, dengan menggunakan pendekatan kultural. 

Nilai kepercayaan. Nilai ini terlihat pada perlengkapan sembahyang dan doa yang 

telah menjadi tradisi dan persyaratan sebelum dimulainya pertunjukan reog. Tujuan 

kelengkapan sembahyang atau sesaji adalah agar pertunjukan reog bisa terhindar dari 

gangguan orang yang tidak senang ataupun makhluk halus, serta pemainnya selalu 

diberi keselamatan. Biasanya kelengkapan sembahyang atau sesaji diletakkan di 

depan barongan dan tempat yang dianggap keramat di desa tersebut. 

Nilai kesejarahan. Nilai ini terdapat dalam sejarah berdirinya Kabupaten Ponorogo 

yang menyatu dengan tokoh Batara Katong.  

Nilai magis. Unsur magis ini terlihat pada barongan, dengan tujuan menambah daya 

kekuatan pembarong dan juga memberikan daya pikat pada masyarakat yang 

menonton pertunjukan.  

2) Nilai spiritual meliputi nilai budaya, nilai keindahan, nilai moral, nilai seni, nilai 

simbolik, dan nilai superioritas. 

Nilai budaya. Kesenian reog ini menjadi salah satu seni budaya tradisional khas 

Ponorogo dan menjadi ciri khas sekaligus sumber nilai bagi masyarakat Ponorogo. 

Nilai keindahan. Keindahan dalam seni reog ini terlihat gerakan tarian yang 

dimainkan, tata busana yang dikenakan, tata rias yang digunakan pada pemain jathil 

dan warok karena selain itu semuanya pemain memakai topeng, dan keindahan 
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dalam aransemen yaitu pada gendhing kebogiro, panaragan, sampak, patrajayan, dan 

gendhing lainnya. 

Nilai moral. Nilai yang muncul dalam setiap pertunjukkan adalah membangun jiwa 

kebersamaan, menjalin kerukunan, menciptakan kegotong royongan. Salah satu 

ajaran dalam reog adalah ojo dumeh, ojo gumun, ojo panglling,  selalu tekun 

beribadah dengan menghindari mo-limo yaitu menghindari minuman keras, main 

perempuan, maruk (serakah), main judi, dan mencuri. 

Nilai seni. Reog dipandang sebagai seni panggung/pentas yang harus selalu dibina, 

dikembangkan dan kemudian dipentaskan. 

Nilai simbolik. Simbol yang dapat dilihat pada kesenian reog ini adalah, Klana yang 

melamar Dewi Sanggalangit yang melambangkan seseorang yang akan selalu 

melakukan hal terbaik untuk orang yang diciintai, penari penthul yang menggoda 

barongan melambambangkan bahwa manusia selalu dikelilingi oleh penggoda yang 

akan menjerumuskan hidupnya, tokoh warok yang melambangkan sifat bersemangat, 

siap berkorban, dan berwibawa. 

Fungsi Pendidikan Karakter Pada Ekstrakurikuler Reog 
Menurut  Kamus Sosiologi dan Kependudukan (Kartasapoetra & Hartini, 2007) 

fungsi didefinisikan sebagai (1) Kegunaan; (2) Golongan dari berbagai aktivitas 

organisatoris; (3)Kontribusi unsur tertentu pada seluruh kegiatan; dan (4) Suatu tipe aksi 

bisa dilaksanakan secara khas oleh suatu struktur tertentu. 

Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik 

yang berbeda, seperti perbedaan sense akan nilai moral dan sikap, kemampuan, dan 

kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat 

belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang 

lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga 

memberikan manfaat sosial yang besar. 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang pedoman kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan 

ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki 4 fungsi, yakni: 

1) Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, 

pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan 

pelatihan kepemimpinan.  

2) Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. 

Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan 

internalisasi nilai moral dan nilai sosial.  

3) Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana 

rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses 

perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan 

kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta 

didik.  

4) Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas.  
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PENUTUP 

Karakter merupakan watak yang ada pada individu yang sudah melekat pada 

dirinya. Karakter merupakan karakter positif dan negatif. Untuk mendapatkan karakter 

positif perlu adanya pendidikan karakter yang berada di sekolah untuk 

mengembangkan. Pendidikan karakter di sekolah dapat diintegrasikan dalam kegiatan 

ko-kurikuler ataupun ekstrakurikuler. Pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler reog 

diajarkan melalui pembiasaan-pembiasaan dalam kegiatan. Pendidikan karakter bisa 

diajarkan melalui gerak tari, karakter masing-masing tokoh, iringan, dan pementasan. 

Karena ekstrakurikuler Reog menyangkut beberapa elemen sehingga pendidikan 

karakter yang akan diajarkan juga bukan hanya terbatas pada satu karakter saja. 

DAFTAR RUJUKAN 

Akbar, Sa‘dun. 2011. Revitalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Pidato 

Pengukuhan Guru Besar. Naskah tidar diterbitkan. PPS: UM. 

Anggita, Kharisma. 2013. Perkembangan Fungsi dan Bentuk Kesenian Reog di 

Kabupaten Ponorogo.skripsi tidak diterbitkan. Malang: Jurusan Seni dan Desain, 

Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik Universitas Negeri Malang. 

Annu, Singh dan Sunita Mishra. 2015. Extracurricular Activities and Student‟s 

Performance in Secondary School of Government and Private 

School.International Journal of Sociology and Anthropology Research Vol.1, 

No.1, Pp.53-61. 

Departemen Pendidikan Nasional.2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

Hidayanto, Andi F. 2012. Topeng Reog Ponorogo dalam Tinjauan Seni Tradisi.Riset. 

Jurusan Desain Produk Politeknik Negeri Samarinda. 

Kartasapoetra, G dan Hartini, 2007. Kamus Sosiologi dan Kependudukan. Jakarta: PT. 

Bumi Aksara. 

Puskurbuk. 2011. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-

2025. Direktorat Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementrian Pendidikan Nasional.  

Lisbijanto, Herry. 2013. Reog Ponorogo. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Munawwir, AW. 1984. Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Progressif. 

Pekerti, Widia. 2007. Pendidikan Seni Musik-Tari/Drama. Jakarta: Universitas Terbuka. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A tahun 

2013 tentang implementasi Kurikulum: Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler. 

Jakarta: Kemendiknas. 

Policy Brief. 2011. Pendidikan Karakter Menuju Bangsa Unggul. Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar. 

Samani, Muchlas. 2013. Konsep dan Model Pendidikan Karakter. Bandung: Pt Remaja 

Rosdakarya. 

Slavin, Robert E. 2011. Psikologi Pendidikan: Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Indeks. 

Undang-Undang Nomor RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Jakarta: Depdiknas. 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

811 

ISBN: 978-602-1150-16-0 
   

PERHATIAN ORANG TUA DALAM KEBIASAAN BELAJAR 

ANAK 

Wawan Suprianto Nadra 
1)

, Hariyono 
2)

, Ramli 
3)

 
Prodi S2 Pendidikan Dasar Fakultas Pascasarjana Universitas Negeri Malang

1,2,3)
 

Email: w.nadra@yahoo.co.id 

Abstrak 
Perhatian orang tua merupakan sebuah aktivitas yang mampu merubah 

perkembangan anak. Perhatian orang tua dapat diartikan sebagai pemusatan 

kesadaran yang berawal dari seluruh aktivitas ayah dan ibu yang ditunjukan kepada 

anak-anaknya dalam proses kegiatan belajar. Perhatian tersebut biasanya secara 

sengaja dan terus menerus dan disertai dengan kesadaran yang dapat ditunjukan 

dengan pemberian penghargaan, hukuman, pemberian contoh. Orang tua ikut 

membantu kesulitan dalam belajar dengan cara mengawasi anak dengan sebaik-

baiknya atau dengan cara membantu anak untuk mengatur waktu anak belajar 

sehingga anak dapat belajar dengan cara yang lebih baik. Perhatian orang tua 

berhubungan dengan kebiasaan belajar anak merupakan tanggung jawab yang besar 

dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing anak untuk mencapai tahapan tertentu 

yang mempersiapkan anak dalam kehidupan masyarakat. 

Kata Kunci: Perhatian, perhatian orang tua, kebiasaan belajar 

Perhatian orang tua merupakan salah satu faktor dalam membentuk kebiasaan 

belajar anak khususnya dalam lingkungan keluarga. Pentingnya perhatian orang tua 

dalam mengawal aktivitas kebiasaan belajar tidak dapat dihindari. Terlibatnya orang tua 

dalam aktivitas tersebut mampu memberikan dampak yang baik bagi anak-anak. Orang 

tua yang cenderung sibuk dengan karirnya akan berdampak kurang baik terhadap 

perkembangan pendidikan anak, sebaliknya orang tua yang lebih mementingkan 

pendidikan anak akan membawa anak dalam perkembangan yang positif. Untuk itu 

orang tua sangat berperan penting dalam memberikan perhatian dalam membimbing dan 

mendampingi anak dikehidupan sehari-hari. 

Proses belajar, bukan merupakan suatu bakat yang diturunkan oleh faktor genetik, 

akan tetapi merupakan suatu bentuk usaha dari hasil belajar yang dipelajari dengan 

secara langsung maupun tidak langsung serta dilakukan secara terus-menerus sejak usia 

kanak-kanak. Kebiasaan belajar akan mempengaruhi belajar itu sendiri yang bertujuan 

untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan (Slameto, 2010). 

Oleh karena itu kebiasaan belajar yang terarah terdapat kesesuaian pengaturan waktu 

dan metode yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam pembelajaran. 

PEMBAHASAN 

Pengertian Orang Tua 
Orang tua merupakan suatu komponen struktur keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, 

yang merupakan hasil dari ikatan perkawinan yang sah yang membentuk sebuah keluarga. 

Orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik, mengasuh, dan 

membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang mempersiapkan dan 

menghantarkan anak dalam dunia kehidupan bermasyarakat. Orang tua adalah pria dan 

wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab 

sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya (Munir, 2010).  

Orangtua merupakan sosok teladan yang akan diidentifikasi dan diinternalisasi 

menjadi peran, sikap dan contoh oleh anak, maka salah satu tugas utama orangtua 

adalah mendidik keturunannya, dengan kata lain dalam relasi antara anak dan orangtua 

itu secara kodrati tercakup unsur pendidikan pengembangan kepribadian anak dan 

mailto:w.nadra@yahoo.co.id
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mendewasakannya. Orang tua adalah ayah dan ibua adalah figur atau contoh yang akan 

selalu ditiru oleh anak-anaknya (Mardiya, 2000). Oleh karena itu, orang tua mempunyai 

rasa kepedulian yang tinggi terhadap anak dalam memberikan perhatian yang lebih 

untuk kenyamanan anak-anaknya.  

Pengertian Perhatian Orang Tua 

Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungannya 

dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. Perhatian orang tua 

merupakan sebuah aktivitas yang mampu merubah perkembangan anak. Walgito (2004) 

menyatakan bahwa Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh 

aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Selanjutnya 

Hasbullah (2011) menambahkan orang tua adalah orang yang pertama dan utama yang 

bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan. Hal ini berarti bahwa 

peranan perhatian orang tua terhadap anak sangat dibutuhkan. Mengingat orang tua 

merupakan orang terdekat yang pertama yang melakukan pendekatan langsung terhadap 

anak dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Dengan demikian perhatian orang 

tua merupakan pemusatan atau konsentrasi orang tua terhadap anaknya yang menyebabkan 

bertambahnya aktivitas orang tua yang ditujukan kepada anak-anaknya terutama dalam 

pemenuhan kebutuhan baik secara fisik maupun non fisik. 

Perhatian orang tua dapat diartikan sebagai pemusatan kesadaran yang berawal 

dari seluruh aktivitas ayah dan ibu yang ditunjukan kepada anak-anaknya dalam proses 

kegiatan belajar, secara sengaja dan terus menerus dan disertai dengan kesadaran yang 

dapat ditunjukan dengan pemberian penghargaan, hukuman, pemberian contoh, serta 

membantu kesulitan dalam belajar dengan cara mengawasi anak dengan sebaik-baiknya 

atau dengan cara membantu anak untuk mengatur waktu anak belajar sehingga anak 

dapat belajar dengan cara yang lebih baik. Orang tua sebagai pengasuh dan bertanggung 

jawab penuh kepada anaknya baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan 

sekolah. 

Orang tua tidak begitu cukup jika hanya menyediakan fasilitas bagi anaknya. 

Orang tua yang baik serta bertanggung jawab selalu menginginkan hasil belajar yang 

baik dan menyenangkan dari anak-anaknya, maka orang tua hendaknya 

mengembangkan sikap-sikap yang mampu mendorong kebiasaan belajar anak untuk 

terus giat belajar. Ada beberapa macam perhatian orang tua yang dikemukakan oleh 

Suryabrata (2002): (1) atas dasar intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai sesuatu aktivitas atau pengalaman batin seperti perhatian intensif dan 

perhatian tidak intensif, (2) atas dasar cara timbulnya, seperti perhatian spontan 

(perhatian tak sekehendak, perhatian tak disengaja) dan perhatian sekehendak (perhatian 

disengaja, perhatian refleksi), (3) atas dasar luas objek yang dikenai perhatian, seperti 

perhatian terpancar (distributif) dan perhatian terpusat (konsentratif). 

Jenis-jenis Perhatian Orang Tua 

Perhatian orang tua dapat dibagi kedalam beberapa jenis. Seperti yang 

dikemukakan oleh Baharuddin (2007) tentang jenis-jenis perhatian orang tua yaitu: 

Pertama, perhatian spontan dan tidak spontan; perhatian spontan yakni perhatian 

yang timbul dengan sendirinya (bersifat pasif), perhatian spontan tersebut berhubungan 

erat dengan minat individu terhadap suatu obyek. Sedangkan perhatian tidak spontan 

yakni perhatian yang timbul dengan disengaja, oleh karena itu harus ada kemauan yang 

menimbulkannya (bersifat aktif),  
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Kedua, perhatian sempit dan perhatian luas; perhatian sempit merupakan 

perhatian individu pada suatu saat yang hanya meperhatikan objek yang sedikit atau 

terbatas. Sedangkan perhatian yang luas adalah perhatian individu yang pada suatu saat 

dapat memperhatikan obyek yang banyak sekaligus,  

Ketiga perhatian konsentratif (memusat) dan perhatian distributif (terbagi-bagi); 

perhatian konsentratif ialah perhatian yang ditujukan kepada suatu obyek, misalnya 

seorang yang sedang memancing ikan, seorang pemburu yang sedang menembak 

binatang. Sedangkan perhatian distributif ialah perhatian yang ditujukan pada beberapa 

obyek pada waktu yang sama, misalnya seorang yang sedang mengetik, seorang sopir 

yang sedang mengendarai kendaraanya,  

Keempat, perhatian statis dan perhatian dinamis; perhatian statis adalah perhatian 

yang tetap terhadap suatu obyek tertentu, individu yang memiliki perhatian yang 

semacam ini sukar memindahkan perhatiannya dari suatu obyek ke obyek lain. 

Sedangkan perhatian dinamis adalah pemusatannya berubah-ubah atau selalu berganti 

obyek.  

Kelima, perhatian tingkat tinggi dan perhatian tingkat rendah; rentetan derajat 

perhatian itu mempunyai perbedaan yang kualitatif, individu yang mengalami perhatian 

tingkat tinggi kadang-kadang melupakan waktu dan keadaan sekelilingnya. 

Perhatian muncul atas dasar kesadaran diri terhadap suatu obyek dalam berbagai 

aktifitas. Suryabrata (2004) menambahkan jenis-jenis perhatian (a) atas dasar 

intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktifitas atau 

pengalaman batin, dibedakan menjadi: perhatian intensif dan perhatian tidak intensif, 

(b) atas dasar cara timbulnya dibedakan menjadi: perhatian spontan (perhatian tak 

sekehendak atau perhatian tak disengaja) dan perhatian sekehendak (perhatian disengaja 

atau perhatian refleksif), (c) Atas dasar luasnya obyek yang dikenai perhatian, 

dibedakan menjadi: perhatian terpencar (distributif) atau perhatian terpusat 

(konsentratif).  

Uraian diatas terlihat jelas bahwa ada bermacam-macam jenis perhatian yang 

dilakukan orang tua. Perhatian orang tua merupakan bentuk kasih sayang, kepedulian 

maupun simpati orang tua terhadap keadaan anaknya. Bentuk kasih sayang orang tua 

yang merupakan perhatian orang tua terhadap anaknya sangat beragam. Selain itu, 

orang tua harus mampu memahami psikologi anak agar dalam memberikan perhatian 

terhadanya tidak mengganggu mental anak. Disamping itu orang tua harus selalu 

mengikuti perkembangan anak sehingga perhatian yang diberikan sesuai dengan 

keadaan usia anak agar tidak ada tekanan dari orang tua terhadap anak. Seperti yang 

dijelaskan oleh Slavin (2011) bahwa ada beberapa faktor perkembangan anak selama 

masa sekolah dasar yaitu: (1) perkembangan fisik, ketika anak-anak melewati kelas-

kelas sekolah dasar, perkembangan fisik mereka mengalami perlambatan jika 

dibandingkan dengan masa anak-anak awal, (2) perkembangan kognitif, perubahan ini 

memungkinkan anak-anak melakukan secara mental sesuatu yang sebelumnya 

dilakukan secara fisik, tidak semua anak mengalami peralihan ini pada usia yang sama, 

dan tidak satupun berubah dari tahap satu ke tahap berikutnya dengan cepat, (3) 

perkembangan sosioemosi, pada tahap ini anak-anak mulai mencoba membuktikan 

bahwa mereka telah tumbuh dewasa, mereka telah mengembangkan kemampuan 

pemikiran, tindakan, dan pengaruh sosial yang lebih rumit.  
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Bentuk-bentuk perhatian orang tua 

Perhatian orang tua merupakan faktor penting bagi anak dalam keluarga. Namun, 

tergantung seperti apa bentuk perhatian yang diberikan orang tua terhadap anak-

anaknya. Selain itu, orang tua yang memberikan perhatian besar mereka terhadap 

anaknya dapat dilihat dari cara orang tua tersebut memberikan peringatan, teguran, 

memberikan kebutuhan pendidikan bagi anaknya dan sebagainya. Anggoro (2010) 

menambahkan bahwa perhatian yang diberikan orang tua dalam hubungannya dengan 

kegiatan belajar anak yaitu terlihat dari perhatiannya terhadap pelajaran, kebutuhan 

anak dalam pendidikan, dan kesulitan yang dialami. Oleh karena itu, baik dan tidaknya 

perkembangan kebiasaan belajar anak tergantung bagaimana bentuk perhatian orang tua 

terhadap anaknya. 

Perhatian sangat berhubungan erat dengan kesadaran jiwa suatu objek. Kesadaran 

akan terus meningkat jika adanya peningkatan reaksi dari jiwa obyek. Abraham Maslow 

(Slameto, 2010) menggolongkan kebutuhan manusia menjadi tujuh tingkatan, apabila 

seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama yaitu kebutuhan fisiologis 

misalnya, baru ia akan berusaha memenuhi kebutuhan selanjutnya dan akan merasa 

aman dengan kebutuhan tersebut. Tujuh tingkat kebutuhan manusia menurut Abraham 

Maslow (Slameto, 2010) adalah sebagai berikut: 

Pertama, kebutuhan fisiologis; merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi 

segera, seperti makan, minum, berpakaian, dan tempat tinggal 

Kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan (safety and security); kebutuhan 

rasa aman dan perlindungan merupakan kebutuhan seseorang untuk memperoleh 

keselamatan, keamanan, perlindungan dari bahaya dan penyakit dan sebagainya 

Ketiga, kebutuhan sosial (social needs); kebutuhan sosial adalah kebuthan 

seseorang untuk disukai dan menyukai, dicintai dan mencintai, bergaul, berkelompok, 

dan bermasyarakat 

Keempat, kebutuhan akan penghargaan (esteem needs); kebutuhan seseorang 

untuk memperoleh kehormatan, penghormatan, pujian, penghargaan, dan pengakuan 

Kelima, kebutuhan aktualisasi diri (self actualization); kebutuhan seseorang untuk 

memperoleh kebanggan mengembangkan bakat, berkreasi, dan memaksilmalkan 

potensi-potensi yang ada dalam dirinya 

Keenam,kebutuhan akan mengetahui dan mengerti; kebutuhan manusia untuk 

memuaskan rasa ingin tahunya, mendapatkan keterangan-keterangan dan mengerti 

tentang sesuatu 

Ketujuh, kebutuhan estetik; kebutuhan estetik merupakan kebutuhan yang 

berhubungan dengan keindahan, kebutuhan ini dimanifestasikan dengan kebutuhan akan 

keteraturan, keseimbangan, dan kelengkapan dari suatu tindakan. 

Uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa perhatian orang tua yang besar kepada 

anaknya tercermin dalam perilaku orang tua itu sendiri seperti: (1) pemenuhan 

kebutuhan dasar anak yang meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan 

perlindungan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri, 

kebutuhan akan mengetahui dan mengerti, dan kebutuhan estetik, (2) perhatian orang 

tua untuk membantu kesulitan anak dalam belajar seperti selalu menanyakan kepada 

anak tentang apakah ada yang kurang dimengerti atau tidak tahu saat anak mengalami 

kesulitan disekolah. 

Perhatian orang tua juga dapat berbentuk seperti nasehat, pengawasan, pemenuhan 

fasilitas belajar, dan pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani. Menasehati anak 

berarti orang tua telah memberikan saran dan percobaan terhadap anak untuk 
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memecahkan suatu masalah yang dialaminya, yang berdasarkan keahlian orang tua 

dalam pengetahuan, pengalaman dan pemikiran-pemikiran yang sehat. Pengawasan 

orang tua sangat diperlukan dalam mendidik anak, karena tanpa adanya pengawasan 

dari orang tua, memungkinkan pendidikan anak tidak akan berjalan dengan lancar. Jika 

ada pengawasan dari orang tua maka anak akan dengan sendirinya terdorong untuk 

belajar lebih baik. Kemudian, pemenuhan fasilitas belajar serta alat-alat pelajaran 

seperti buku pelajaran, alat tulis, ruang belajar, dan sebagainya, sangat membantu ntuk 

mempercepat proses belajar sehingga anak dapat mengerti apa yang ia pelajari 

dibanding dengan tidak tersedianya fasilitas belajar yang memadai akan memperlambat 

proses belajar anak dan perkembangan anak cenderung lebih lambat dalam memahami 

apa yang dia belajarkan, disamping itu harus selalu dalam pengawasan dan perhatian 

orang tua. Selain itu, menjaga kesehatan jasmani dan rohani sangat berpengaruh 

terhadap kebiasaan belajar anak. Tubuh yang sehat merupakan kondisi yang dapat 

memungkinkan seseorang untuk belajar secara aktif. Seperti anak akan dapat melakukan 

kegiatan belajar di rumah, sekolah, tidak cepat lelah dan mengantuk, dan dapat belajar 

dengan baik. Selain pentingnya kesehatan jasmani bagi anak, kesehatan rohanipun dapat 

membawa anak belajar dalam kondisi positif, seperti anak belajar dengan sangat rajin, 

tekun, tidak gampang putus asa dan frustasi jika menghadapi kesulitan dalam belajar, 

serta memiliki inisiatif dalam belajar dan berani bertanya serta selalu percaya pada 

dirinya sendiri. Malik (2011) menyatakan bentuk-bentuk perhatian orang tua pada 

pendidikan anak dapat berupa: mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak, 

memantau perkembangan kemampuan akademik anak, memantau perkembangan 

kepribadian (sikap, moral, tingkah laku), dan memantau efektivitas jam belajar di 

sekolah. 

Perhatiaan Orang Tua dalam Kebiasaan Belajar Anak 

Perhatian orang tua berhubungan dengan kebiasaan belajar anak dalam 

lingkungan rumah maupun disekolah sebab orang tua memiliki tanggung jawab yang 

besar dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing anak untuk mencapai tahapan 

tertentu yang mempersiapkan anak dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan belajar 

merupakan suatu perilaku yang dilakukan terus-menerus dalam rangka pelaksaan 

belajar. Kebiasaan belajar akan mempengaruhi belajar itu sendiri, yang bertujuan untuk 

mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan, diantaranya, pembuatan 

jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan, mengulangi bahan 

pelajaran, konsentrasi dan mengerjakan tugas (Slameto, 2010). Selanjutnya Elfiky 

(2008) menambahkan bahwa kebiasaan terbentuk melalui lima tahapan yaitu berfikir, 

perekaman, pengulangan, penyimpanan, dan kebiasaan.  

Kebiasaan belajar adalah perilaku yang sudah tertanam sejak waktu yang lama. 

Anak yang terbiasa dengan belajar lebih cenderung aktif saat belajar. Hal ini didukung 

oleh orang tua. Aunurrahman (2009) berpendapat bahwa kebiasaan belajar adalah 

perilaku seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga 

memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. 

Tentu tidak mudah melatih sebuah kebiasaan menjadi perilaku yang menetap pada 

diri seseorang, terutama pada anak dalam usia sekolah dasar. Membutuhkan proses yang 

lama untuk merubah kebiasaan belajar anak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang 

tua. Kebiasaan hanya mungkin dikembangkan melalui pengorbanan yang disertai 

pelatihan, pengulangan, dan konsisten. Untuk membangun kebiasaan positif begitu sulit, 

karena setiap kebiasaan harus didukung oleh pemahaman tentang perbuatan dan mampu 

mengetahui keuntungan dari perilaku tersebut. Perhatian orang tua menjadi dasar dalam 
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merubah perilaku anak. Prasetya (2006) menyatakan bahwa beberapa anak cenderung 

malas belajar dan lebih mengandalkan pada keberuntungan dalam beberapa kesempatan, 

mereka sering menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oleh 

karena itu, peran orang tua dalam memberikan perhatian kepada anak agar dapat 

merubah kebiasaan belajar ke arah yang lebih baik sangat penting sehingga orang tua 

diharapkan untuk senantiasa berhati-hati dalam memberikan bekal, mengisi kesempatan 

anak, dan mendidik anak di rumah, agar anak dapat menjadi impian orang tua, agama, 

masyarakat, bangsa dan negara di masa mendatang. 

Perhatian orang tua tidak terlepas dari pola asuh orang tua terhadap anak, pola 

asuh orang tua juga tidak sama atau berbeda-beda antara orang tua satu dengan orang 

tua lainnya. Slameto (2010) menyatakan bahwa cara orang tua mendidik anaknya besar 

pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Selanjutnya ditambahkan oleh Chasiyah, dkk 

(2009) bahwa pola asuh orang tua ada yang bersifat overprotection (terlalu melindungi), 

permissiveeness (memberikan kebebasan), rejection (acuh tak acuh), acceptence (kasih 

sayang yang tulus, domination (mendominasi anak), sibmission (memanjakan), dan 

overdicipline. Selain itu, mendidik anak untuk terbiasa belajar, orang tua harus mampu 

memahami kondisi perkembangan anak. Kondisi perkembangan anak yang meliputi 

perkembangan kognisi, fisik, pribadi, dan sosioemosi. Piaget dalam Slavin (2011) 

menyatakan bahwa perkembangan kognisi anak dan remaja terdiri atas empat tahap 

yaitu sensorimotor (saat lahir hingga 2 tahun), praoperasi (2 hingga 7 tahun), operasi 

konkret (7 hingga 11 tahun), dan operasi formal (11 hingga dewasa). Ini harus diketahui 

orang tua agar dalam proses memberikan perhatian terhadap anak, orang tua mampu 

menyesuaikan dengan kondisi anak sesuai dengan usia-usia tertentu dalam mendidik 

dan membimbing anak belajar. 

Dalam memberikan perhatian khusus terhadap anak, orang tua harus aktif dan 

berada dekat dengan anak sehingga anak tidak merasakan kesendirian dalam 

menghadapi kesulitan belajar. Hal itu agar anak selalu melakukan kegiatan belajar 

dengan terus-menerus sehingga terbiasa untuk terus belajar. Seperti yang dijelaskan 

oleh Djali (2012) bahwa kebiasaan belajar adalah cara atau tekhnik yang menetap pada 

siri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan 

mengatur waktu untuk menyelesaikan kegiatan belajar. Brown dan Holtman dalam 

Mahdan (2007) menyatakan ada empat faktor yang tercakup dalam komponen 

kebiasaan belajar antara lain: (1) belajar secara teratur dan aktif pada setiap kegiatan 

belajar, (2) menyiapkan diri secara baik sebelum kegiatan belajar dimulai, (3) mengatur 

waktu belajar secara efisien, dan mencari serta memanfaatkan sumber belajar setepat 

mungkin, dan (4) tidak menyerahkan penyelesaian tugas-tugas belajar kepada orang lain 

dan tekun dalam setiap kegiatan belajar. Oleh karena itu, peranan orang tua dalam 

memberikan perhatian terhadap kebiasaan belajar anak harus mampu mengatur waktu 

kegiatan belajar anak serta menyiapkan hal yang berkaitan dengan aktifitas belajar anak. 

Endra (2015) menyatakan, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak terbukti 

memberikan banyak dampak positif bagi anak-anak dan pada perkembangannya anak-

anak akan mencapai kesuksesan tatkala mereka menginjak usia dewasa dan terjun 

kedalam dunia sosial. 

Peranan orang tua dalam memberikan perhatian terhadap anak dapat memberikan 

dampak yang positif. Orang tua sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak-

anaknya, diantaranya orang tua berperan sebagai pendidik, pendorong, dan pembimbing 

sehingga anak dapat dikontrol dengan baik. Salwinsah (2015) menegaskan bahwa sudah 
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merupakan kewajiban para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif 

sehingga dapat memancing keluarnya potensi anak, kecerdasan, dan rasa percaya diri.  

PENUTUP 

Perhatian orang tua dapat diartikan sebagai pemusatan kesadaran yang berawal 

dari seluruh aktivitas ayah dan ibu yang ditunjukan kepada anak-anaknya dalam proses 

kegiatan belajar, secara sengaja dan terus menerus dan disertai dengan kesadaran yang 

dapat ditunjukan dengan pemberian penghargaan, hukuman, pemberian contoh, serta 

membantu kesulitan dalam belajar dengan cara mengawasi anak dengan sebaik-baiknya 

atau dengan cara membantu anak untuk mengatur waktu anak belajar sehingga anak 

dapat belajar dengan cara yang lebih baik. Orang tua tidak begitu cukup jika hanya 

menyediakan fasilitas bagi anaknya. Orang tua yang baik serta bertanggung jawab 

selalu menginginkan hasil belajar yang baik dan menyenangkan dari anak-anaknya, 

maka orang tua hendaknya mengembangkan sikap-sikap yang mampu mendorong 

kebiasaan belajar anak agar lebih terus giat dalam belajar. Anak dapat belajar dengan 

baik tergantung dari perhatian orang tua terhadapnya. Perhatian orang tua merupakan 

faktor penting bagi anak dalam keluarga. Namun, tergantung seperti apa bentuk 

perhatian yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya. Selain itu, orang tua yang 

memberikan perhatian besar mereka terhadap anaknya dapat dilihat dari cara orang tua 

tersebut memberikan peringatan, teguran, memberikan kebutuhan pendidikan bagi 

anaknya dan sebagainya. 
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Abtsrak 
Pembiasaan merupakan bentuk dari proses pendidikan yang berlangsung berulang-

ulang untuk membiasaakan peserta didik dalam bertingkah laku. Pendidikan 

karakter sejak dini bagi setiap individu melalui pendidikan di sekolah. Upaya untuk 

menggalakkan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan dapat ditempuh dengan 

melaksanakan strategi pendidikan karakter pada siswa kelas bawah sekolah dasar. 

Nilai-nilai yang ditanamkan melalui pembiasaan sejak dini di sekolah dasar meliputi 

18 karakter. Dalam pelaksanaannya siswa dilibatkan secara langsung serta 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peran stakeholder dan lingkungan 

juga sangat penting dalam konteks konsep makro dan mikro pendidikan karakter. 

Kata kunci: Pembiasaan, pendidikan karakter, siswa kelas bawah 

Perkembangan globalisasi saat ini merambah dalam perubahan dunia menjadi 

berkembang. Akan tetapi dampak negatif terdapat penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi di berbagai bidang kehidupan. Contohnya saja Indonesia yang merupakan negara 

berkembang yang mengalami dampak langsung dari perkembangan globalisasi. Sistem 

nilai global dapat mempengaruhi budaya negara-negara berkembang dengan masuknya 

budaya dari negara maju.   

Anak sekolah dasar sebagai penerus generasi bangsa yang seharusnya menjadi 

para pemuda yang lahir dengan berbagai pemikiran dan kepribadian dengan moral yang 

baik merupakan sasaran yang utama dari kejahatan teknologi. Dampak dari 

demoraslisasi adalah terjadinya penuruan dalam peradaban masyarakat. Faktor moral 

(akhlak) adalah hal utama terlebih dahulu yang harus dibangun agar dapat membangun 

sebuah masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera. Krisis multidimensi merupakan 

permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini terntunya 

sangat memperihatinkan. 

Persoalan budaya dan karakter bangsa beberapa akhirnya menjadi topik yang 

sangat hangat diperbicangkan dalam masyarakat Indonesia. Dalam berbagai media cetak 

dan online banyak dimunculkan tentang degradasi moral dan karakter. Misalnya saja 

banyak tokoh masyarakat dan agama mendiskusikan tentang degradasi moral dan 

karakter tersebut.  

Timbulnya kegelisahan dan kejahatan saat ini muncul akibat beragamanya 

perilaku peserta didik dalam masyatakat yang menyimpang. Penyimpangan moral dan 

karakter tersebut terwujud sebagai kenakalan atau degradasi moral. Pada Oktober 2014 

lalu, publik dihebohkan dengan video kekerasan siswa SD di Sumatera Barat yang 

diunggah di youtube. Video yang berdurasi 1 menit 52 detik ini memperlihatkan 

seorang siswi yang dipukul dan ditendang secara bergantian oleh teman-temannya di 

sudut ruangan. Kasus serupa juga terjadi di Malang, seorang siswa SD. meninggal 

akibat dikeroyok temannya sendiri. Tidak hanya itu, kasus lain terjadi di Balikpapan, 

lantaran saling olok seorang siswa kelas VI SD tega membunuh adik kelasnya sendiri.  

Berdasarkan hasil penelitian, Amirudin (2013) mengungkapkan beberapa perilaku 

immoral atau kenakalan yang biasa dilakukan oleh siswa SD, diantaranya. 1. Bentuk 

kenakalan peserta didik dalam taraf ringan, yaitu: a) membuang sampah di jalan lewat 

mailto:beti.istanti@gmail.com
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jendela, b) membangkang atau tidak patuh pada aturan, c) sering mengagetkan siswa 

perempuan, c) mengejek dengan kata-kata kasar atau kotor, d) bermain dengan curang, 

e) membuat gaduh saat pelajaran berlangsung, dll. 2. Bentuk kenakalan peserta didik 

dalam taraf berat, yaitu: a) berbohong, b) meminta uang kepada adik kelas secara paksa, 

c) melihat atau mengintip siswa perempuan yang sedang berganti baju, d) menyontek 

saat ujian, dsb. 

Pendidikan merupakan berbagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam 

lingkungan dan sepanjang hidup (Mudyahardjo, 2006). Pendidikan memiliki peran yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia. Melalui pendidikan, kualitas hidup dan harkat 

martabat manusia dapat ditingkatkan. Selain itu pendidikan juga berfungsi untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. 

Pendidikan sampai sekarang dianggap sebagai media utama bagi pembentukan 

kepribadian serta kecerdasan peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan 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 bertanggungjawab. 

Dewasa ini, pendidikan senantiasa berproses ke arah yang lebih baik dan 

berkembang. Agar menghasilkan generasi lulusan yang diharapkan oleh masyarakat. 

Bangsa Indonesia terus berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu 

sesuai dengan perkembangan zaman di era teknologi dan komunikasi ini. Perbaikan 

demi perbaikan ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul 

melalui proses pendidikan. Dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul tersebut, 

penyelenggaraan pendidikan juga senantiasa dievaluasi dan diperbaiki. Sejauh ini, 

penyelenggaraan pendidikan dinilai belum sepenuhnya berhasil membentuk manusia 

Indonesia yang berkarakter. Penilaian ini didasarkan oleh berbagai perilaku yang 

dilakukan para pelajar dan lulusan sekolah yang tidak sesuai dengan tujuan mulia 

pendidikan. Misalnya saja kasus korupsi yang ternyata dilakukan oleh para pejabat 

negara yang tidak lain adalah orang-orang berpendidikan. Untuk itu diperlukan strategi 

pembudayaan dan pembiasaan pendidikan karakter di sekolah dasar sebagai wujud dari 

penanganan permasalahan pendidikan karakter saat ini. 

PEMBAHASAN 

Anak akan menjadi aset sumber daya manusia bangsa dan untuk menciptakan 

SDM yang berkualitas perlu diberikan pendidikan manusia seutuhnya artinya 

membekali anak tidak hanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saja tetapi juga 

perlu dibekali dengan budi pekerti dan imtaq. Anak merupakan SDM yang sangat 

penting demi menciptakaan bangsa dan negara yang lebih maju. Akan tetapi untuk 

mencapai negara maju diperlukan sumber daya manusia yang berkarakter. Bentuk 

sumber daya manusia yang berkarakter mempunyai ciri prinsip yang positif dan melekat 

dalam dirinya. 

Pendidikan Karakter 
Anak usia dini merupakan tahap awal yang sangat bagus dalam mengembangkan 

pendidikan karakter pada anak. Pendidikan karakter berasal dari dua kata pendidikan 

dan karakter, menurut Koesoema (2007) pendidikan sebagai proses internalisasi budaya 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

821 

ISBN: 978-602-1150-16-0 
   

ke dalam individu dan masyarakat untuk beradab. Dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membentuk suasana belajar 

dan proses pembelajaran dalam upaya mengembangkan 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. 

Abad ke-18 merupakan istilah karakter digunakan secara khusus dalam 

pendidikan. Secara harfiah berasal dari bahasa latin ―character‖, yang berarti: watak, 

tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Karakter merupakan 

suatu hal yang berkaitan dengan nilai, perilaku dan penalaran pada diri seseorang. 

Pendidikan karakter juga merupakan proses kegiatan pembelajaran dengan arah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang untuk 

dan berakhlak mulia. Menurut Gunawan (2012) pendidikan karakter mempunyai tujuan 

membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, nerakhlak mulai, bermoral, bertoleran, 

bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembag dinamis, berorientasi pada ilmu 

pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pancasila dan dengan dijiwai oleh iman dan 

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Perwujudan dalam memperkuat implementasi pendidikan karakter terdapat 18 

nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat 

oleh Pendidikan Nasional. Tingkat pendidikan di Indonesia dapat  menyisipkan 

pendidikan karakter ke dalam proses pendidikan. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter 

menurut Pendidikan Nasional antara lain: 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/komunikatif, 

14) cinta damai, 15) gemar membaca, 16) peduli lingkungan, 17) peduli sosial, 18) 

tanggung jawab. 

Pendidikan nilai karakter merupakan hal penting dan mendasar untuk 

mewujudkan insan yang berkarakter positif.. Karakter merupakan hal yang 

membedakan manusia dengan binatang. Orang-orang yang berkarakter positif 

merupakan manusia yang memiliki akhlaq, moral, dan budi pekerti yang baik. 

Mengingat itu semua sangat penting harus di awali dari dunia pendidikan, memulai dari 

Sekolah Dasar (SD) dimana pendidikan dasar di mulai, bahkan dari usia dini 

(TK/PAUD). 

Siswa Kelas Bawah Sekolah Dasar 
Sekolah Dasar (SD) adalah jenjang paling dasar dalam pendidikan formal di 

negara Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 

sampai kelas 6. Anak usia sekolah dasar (SD) adalah peserta didik dengan rentang usia 

6 sampai 12 tahun. Menurut Hurlock (1999) masa perkembangan peserta didik pada 

pendidik dasar merupakan akhir masa kanak-kanak (late chilhood) yang berlangsung 

dari usia 6 tahum. Rentang kelas di sekolah dasar dibagi menjadi dua bagian, yaitu kelas 

rendah yang berumur 6-9 tahun dan kelas tinggi yang berumur 10-12 tahun.  

Peserta didik pada kelas bawah merupakan peserta didik pada rentangan usia dini. 

Dalam kehidupan seseorang masa ini merupakan masa yang sangat pendek akan tetapi 

merupakan masa penting dalam pembentukan karakter. Oleh karena itu, potensi yang 

dimiliki peserta didik perlu dikembangkan secara optimal agar dapat menjadikan bekal 

dalam kehidupan yang akan datang.. Secara fisik, karkateristik peserta didik pada 

rentang kelas satu, dua dan tiga telah mencapai pada kematangan. Kemampuan 
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mengontol tubuh dan menyeimbangkan telah ditunjukkan dalam masa perkembangan 

peserta didik pada usia tersebut. Selain itu, perkembangan sosial anak yang berada pada 

rentang kelas awal SD antara lain telah menunjukkan keakuannya tentang jenis 

kelaminnya, telah mulai berkompetisi dengan teman sebaya, mempunyai sahabat, telah 

mampu berbagi, dan mandiri. 

Proses perkembangan dialami oleh semua individu melalui tahap-tahap yang 

sistematis. Menurut Tobrono, M & Mustofa, A (2013) mengemukakan bahwa Jean 

Piaget membagi perkembangan pengetahuan anak menjadi 4 tahap, dan siswa SD 

mayoritas 7 tahun termasuk pada tahap pra operasional kongkret. (c) perkembangan 

ketrampilan, perkembangan ini disebut juga perkembangan psikomotorik. Menurut 

Poerwanti, E & Widodo, N (2002) yaitu perkembangan pada gerakan-gerakan tubuh 

melalui kegiatan0kegiatan yang melibatkan susunan syaraf pusat dan otot. 

Perkembangan ketrampilan ini dimulai darin motorik/ gerakan kasar yang selanjutnya 

berkembang pada motorik halus. 

Stategi Pembiasaan Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar 
Bentuk strategi pada tingkat pendidikan, implementasi pendidikan karakter 

merupakan sebagai salah satu bentuk terobosan khusus pemeblajaran. Bentuk stategi 

tersebut diharapkan mampu menjadikan inovasi pembelajaran dalam membentuk 

bangsa yang tangguh, komptetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong 

royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan Pancasila 

Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembiasaan dilakukan melalui 

berbagai stakeholder yang memiliki andil dalam mengembangan potensi pendidikan 

karakter peserta didik. Wujud pemodelan, reward dan punishment merupakan strategi 

dalam pembangunan karakter. Peningkatan martabat sebuah bangsa dapat diwujudkan 

dalam strategi membudayakan pendidikan karakter melalui pembiasaan dan pematangan 

nilai karakter tersebut.  

Pendidikan hal mendasar dalam strategi yang unggul dalam pembentukan karakter 

bangsa. Bentuk strategi dalam pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan dapat 

diimplementasikan dalam pembelajaran. Dalam konteks makro, implementasi 

pendidikan karakter mencakup berbagai kegiatan dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dengan melibatkan seluruh aspek utama di 

dalam lingkungan pendidikan nasional. Peran pendidikan dirasa sangat strategis dalam 

pembentukan karakter karena merupakan bagian pembangun integrasi nasional yang 

kuat. Selain dipengaruhi faktor politik dan ekonomi, pendidikan juga dipengaruhi faktor 

sosial budaya, khususnya dalam aspek integrasi dan ketahanan sosial. 

Implementasi pendidikan diwujudkan dalam pengalaman belajar dan proses 

pembelajaran yang nantinya akan menghasilkan pada pembentukan karakter dalam diri 

peserta didik. Proses pendidikan dilaksanakan melalui proses pemberdayaan dan 

pembudayaan sebagaimana digariskan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan 

pendidikan nasional. Tiga pilar pendidikan yang berlangsung pada proses implementasi 

pendidikan karakter yakni dalam satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Tiga 

komponen tersebut merupakan stakeholder yang mempunyai pengaruh dalam 

menciptakan pendidikan karakter pada peserta didik. Pilar-pilar tersebut mempunyai 

dua jenis pengalaman belajar dengan melalui pendekatan intervensi dan habituasi. 

Bentuk intervensi yang  dikembangkan yaitu situasi interaksi belajar dan pembelajaran 

yang  dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan karakter dengan menerapkan 
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kegiatan pembelajaran sesuai yang telah direncanakan. Tidak hanya perencanaan yang 

matang dan bagus, akan tetapi peran dari pendidik yang berkompeten dengan memiliki 

sosok pendidik yang dapat dijadikan panutan merupakan aspek yang membantu dalam 

implementasi pendidikan karakter. 

Proses intervensi dapat menjadikan peserta didik dapat membiasakan berperilaku 

sesusi dengan nilai dan memiliki karakter yang terinternalisasi. Sedangkan habituasi 

dapat diwujudkan melalui situasi yang memungkinkan peserta didik dapat menerima 

pendidikan karakter dari lingkungan belajarnya, yaitu melalui satuan pendidikan, 

keluarga sebagai lingkungan terdekat peserta didik dan dalam lingkungan masyarakat 

Proses pembudayaan dan pemberdayaan mencakup pemberian contoh, 

pembelajaran, pembiasaan, dan penguatan dapat dikembangkan secara sistematis, 

menyeluruh dan dinamis. Bentuk konteks makro pada program pendidikan karakter 

dapat digambarkan pada gambar 1 di bawah ini. 

 

Gambar 1 Konteks Makro Pendidikan Karakter 

Secara menyeluruh pendidikan karakter dalam konteks mikro berpusat pada 

lembaga pendidikan yaitu sekolah. Sekolah dasar merupakan aspek utama yang secara 

optimal dapat memanfaatkan lingkungan belajar untuk membentuk pendidikan karakter 

melalui perencanaan pembelajaran yang matang, implementasi yang mendukung dan 

nyaman  serta evaluasi pembelajaran yang dapat memberikan feed back kepada peserta 

didik. Dari rangkaian hal tersebut dapat peserta didik akan mulai menginisiasi, 

memperbaiki, menguatkan dan menyempurnakan secara terus menerus proses 

pendidikan karakter pada dirinnya dengan bantuan pendidik yang memiliki kompetensi 

yang unggul. 

Implementasi pendidikan yang optimal merupakan bentuk upaya yang sungguh-

sunguh dan merupakan pintu utama dan terdepan dalam upaya pembentukan karakter 

peserta didik yang sesungguhnya. Bentuk dari pengembangan karakter peserta didik 

dapat dibagi menjadi empat pilar yaitu dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam 

kelas dan di luar kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya yang ada dalam 

sekolah, berbagai bentuk kegiatan ko-kurikulur atau eksta kulikuler serta bentuk 

kegiatan yang ada dalam lingkungan keluarga/rumah dan tentunya juga lingkungan  

masyarakat. 

Berbagai upaya dalam mendukung pembentukan karakter peserta didik tentunya 

perlu didukung lingkungan fisik dan sosio-kultural pada sekolah. Bentuk upaya 
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implementasi pendidikan karakter peserta didik tersebut terwujud melalui pembiasaan 

(habituasi) dan intervensi dalam  kehidupan sehari-hari di sekolah dan didukung 

pendidik sebagai panutan yang teladan. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi 

antara stakeholder pengampu pendidikan, antara lain komite sekolah, pertemuan wali 

murid, kunjungan/kegiatan wali murid yang bertujuan menyamakan tujuan dan visi, 

misi dalam membangun dan mewujudkan pendidikan karakter di sekolah, di rumah, dan 

di dalam masyarakat. Program pendidikan karakter pada konteks mikro dapat 

digambarkan dalam gambar 2 sebagai berikut. 

 

Gambar 2 Konteks Mikro Pendidikan Karakter 

Bentuk implementasi pendidikan karakter pada peserta didik kelas bawah dapat 

terwujud dalam proses belajar mengajar yang terencana dengan tujuan mengembangan 

pendidikan karakter. Strategi implementasi pembiasaan ini tentunya dapat dilaksanakan 

secara kontinyu dan konsisten serta stabil dalam jangka dan rentang waktu yang cukup 

lama, sehingga pendidikan karakter benar-benar dapat dikuasi, dihayati dan akhirnya 

menjadi suatu habit. Bentuk-bentuk implementasi pendidikan karakter dapat terwujud  

melalui pembiasaan rutin, pembiasaan spontan dan pembiasaan terkondisikan dalam 

lingkungan keluarga, lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat. 

PENUTUP  

Pembiasaan-pembiasaan (habituasi) nilai-nilai pendidikan yang terdiri dari 18 

karakter tersebut dalam kehidupan perlu dimulai dari lingkup terkecil yaitu melalui 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nilai-nilai 

tersebut tentunya perlu ditumbuhkembangkan mulai sejak dini sehingga dapat 

menghasilkan dan membentuk pribadi karakter peserta didik yang selanjutnya 

merupakan pencerminan hidup suatu bangsa yang besar. 

Lingkungan satuan pendidikan perlu diseting agar lingkungan fisik dan sosial-

kultural satuan pendidikan dapat membantu dan mendukung para peserta didik bersama 

dengan warga satuan pendidikan lainnya untuk membiasakan membangun kegiatan 

pendidikan karakter di dalam sekolah. pembudayaan Aspek-aspek karakter dalam 

kehidupan sehari-hari di sekolah dalam kaitannya membiasakan pendidikan karakter 

dapat  didukung dengan peran serta stakeholder serta situasi belajar yang kondusif 

dengan bentuk sarana- prasarana yang memadai.  

Implementasi pendidikan karakter bangsa pada peserta didik kelas bawah 

membutuhkan strategi khusus guna mencapainya. Selain peserta didik kelas bawah 
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merupakan insan yang unggul, peserta didik juga merupakan bibit sumber daya manusia 

yang dapat menanamkan pendidikan karakter. Strategi pendidikan karakter pada kelas 

bawah membutuhkan proses berkelanjutan dan dilakukan terus menerus agar dapat 

dihayati dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan yang akan 

datang. 
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Abstrak 

Pendidikan untuk mengubah jati diri siswa dengan mewarisi budaya dan karakter 

yang dimiliki bangsa. Dewasa ini guru sudah melakukan pendidikan karakter pada 

siswa, namun masih seputar teori dan konsep belum diaplikasikan pada kehidupan 

yang nyata. Penanaman nilai karakter tidak bisa dilepaskan dari unsur budaya, dan 

pembelajaran budaya untuk siswa tingkat SD lebih bermakna jika diawali dari 

kearifan lokal daerah setempat. Penanaman nilai karakter pada siswa SD di Kota 

Malang melalui kearifan lokal tari topeng Kota Malang. Adapun nilai-nilai karakter 

yang dapat ditanamkan melalui tari topeng yaitu: cinta tanah air, semangat 

kebangsaan, kejujuran, cinta dami, dan kerja keras. Penanaman nilai karakter 

melalui tari topeng dapat pembelajaran maupun kegiatan ekstrakulikuler. Pada 

proses pembelajaran dapat dilakukan pada siswa kelas IV dengan tema  tema 1 

Indahnya Kebersamaan sub tema Keberagaman Budaya Bangsaku. 

Kata Kunci : Nilai Karakter, Kearifan Lokal, Tari Topeng Malang 

 Pendidikan adalah suatu proses untuk mengubah jati diri seorang siswa yang 

merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan keberlangsungan 

kehidupannya (Listyarti, 2012:2). Keberlangsungan tersebut ditandai dengan pewarisan 

budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Proses pewarisan 

tersebut dapat dimaknai secara eksplisit Proses pewarisan nilai-nilai yang terkandung 

dalam pendidikan tidak bisa dilepaskan pada suatu budaya tertentu. Banyak nilai-nilai 

budaya yang bisa menghambat dan bisa mendorong pendidikan. Proses pewarisan 

tersebut dapat dimaknai secara eksplisitsebagai upaya untuk mengembangkan pada diri 

seseorang yang mencakup tiga aspek, yakni, pandangan hidup, sikap hidup dan 

keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa 

dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. pelaksanaannya relatif longgar 

dengan berbagai pedoman yang relatif fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi lokal. Pelaksanaan pendidikan dalam keluarga dilaksanakan secara informal 

tanpa tujuan yang dirumuskan secara baku dan tertulis. 

 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. (Depdiknas, 2003: 1) Berdasarkan rumusan pendidikan nasional, 

terdapat tiga kata kunci yang perlu digaris bawahi, yakni manusia yang beriman, 

bertakwa, dan berakhlak atau berkarakter mulia. Ketiga kompetensi ini saling terkait 

dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Iman adalah fondasi yang mendasari 

ketakwaan dan karakter seseorang. Takwa menjadi bentuk pengamalan (aplikasi) dari 

keyakinan seseorang terhadap Tuhan (iman). Sedangkan karakter (akhlak) sebenarnya 

merupakan hasil atau akibat dari pelaksanaan takwa. Jadi, dapat dikatakan bahwa orang 

mailto:Ameliadelora@yahoo.com
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yang berkarakter seharusnya sudah memiliki iman yang kuat dan sudah memiliki 

ketakwaan yang benar. 

 Selama ini para guru sudah megajarkan pendidikan karakter namun masih hanya 

seputar teori dan konsep, belum sampai dalam aplikasinya dalam kehidupan nyatanya. 

Kata karakter, secara etimologis menurut Ryan & Bohlin (1999: 5) berasal dari bahasa 

Yunani yaitu ―charassein‖ yang mempunyai makna ―to engrave‖ apabila diterjemahkan 

berarti mengukir, melukis, memahatkan atau menggoreskan. Idealnya dalam setiap 

proses pembelajaran mencangkup aspek konsep, teori, metode dan aplikasi. Jika para 

guru telah menerapkan pembelajaran yang berorientasi secara komprehensip melalui 

konsep, teori, metodelogi dan aplikasi pada setiap mata pelajaran atau kegiatan 

ekstrakulikuler dimana pendidikan karakter sudah terimplikasi di dalamnya, maka 

kebermaknaan yang diajarkan akan lebih menunjang pendidikan karakter. Lisyarti, 

(2012:3) secara teoritis karakter seseorang dapat diamati dari tiga aspek, yaitu 

mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (loving the good), dan 

melakukan kebaikan (doing the good). 

 Pada siswa di usia sekolah dasar yang rentang usianya 7-14. Pada masa-masa  

tersebut, anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua, agar anak 

tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam lingkungan keluarga dalam hal ini peran 

orang tua dituntut dalam mendidik anaknya agar jauh dari hal-hal yang buruk. Dari kecil 

anak harus ditanamkan nilai-nilai moral dan membentuk karakter pada diri anak, 

sehingga perilaku anak sudah dapat dilihat bagaimana perkembangan perilaku 

selanjutnya. Dewasa ini para peserta didik di usia sekolah dasar banyak  mengalami 

penurunan karakter, hal itu disebabkan banyak masalah lunturnya nilai-nilai moral dan 

nilai karakter seseorang. Pendidikan karakter sangat bagus ditumbuhkan dengan jalan 

melalui konsep dan aplikasi. Pendidikan karakter pada usia sekolah dasar tidak hanya 

mengajarkan melalui mendidik benar dan salah tetapi juga mencangkup proses 

pembiasaan perilaku dan tingkah laku yang baik sehingga siswa dapat memahami, 

merasakan, dan mau berprilaku baik. Proses pendidikan yang professional dapat 

membentuk karakter peserta didik.  

 Pada dasarnya pendidikan karakter peserta didik khususnya siswa SD tidak 

dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, 

pengembangan diri dan budaya sekolah. Oleh sebab itu guru dan sekolah perlu 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum dan RPP. Penanaman nilai 

karakter tidak bisa dilepaskan dari unsur budaya, dan pembelajaran budaya untuk siswa 

tingkat SD lebih bermakna jika diawali dari kearifan lokal daerah setempat. Penanaman 

nilai karakter pada siswa SD di Kota Malang melalui kearifan lokal tari topeng Kota 

Malang 

PEMBAHASAN 

Nilai Karakter 

Nilai dapat diartikan sebagai harga, angka, kepandaian, banyak sedikitnya (isi, 

kadar, mutu) sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan (KBBI), sedangkan 

karakter adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, 

sifat,watak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu mutu 

kepribadian seseorang. Untuk mengamati suatu karakter seseorang dapat dengan cara 

mengeahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (loving the good), dan 

melakukan kebaikan (doing the good). 

Karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri, 

karakteristik, atau sifat khas diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan 
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yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak 

lahir (Doni Koesoema, 2007:80). Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan 

dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan 

lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat 

Listyarti (2012:  5-18) mengemukakan bahwa mulai tahun ajaran 2011 seluruh 

tingkat satuan pendidikan menyiapkan pendidikan berkarakter. Adapun pendidikan 

karakter tersebut mencangkup 18 pilar, diantarnya: religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, mandiri, bersahabat/ komukatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan demokrasi 

Religius adalah sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya. Jujur ialah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Toleransi 

adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan gama, suku etnis,pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Disiplin merupakan tindakan 

yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

Kerja keras adalah perilaku yang menujukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

hambatan belajar. Kreatif ialah berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil dari sesuatu yang dihasilkan. rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas. Semangat 

kebangsaan yaitu cara berfikir menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan kepentingan diri. cinta tanah air mencakup cara berfikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetian terhadap tanah air. Menghargai prestasi adalah 

sikap dan tindakan yang mendorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, mengakui, dan menghormati keberhasilan orang lain. Mandiri merupakan 

sikap yang tidak mudah tergantung oleh orang lain dalam melaksanakan tugas. 

Bersahabat/ komukatif yaitu tindakan yang memperlihatkan senang berbicara, bergurau, 

dan bekerjasama. Cinta damai mencakup sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang. Gemar membaca merupakankebiasaan yang 

menyediakan waktu untuk membaca yang memberikan kebaikan untuk diri). Peduli 

lingkungan merupakan sikap dan tindakan mencegah dan meletarikan alam). Peduli 

sosial adalah sikap yang suka membantu orang lain. Tanggung jawab adalah sikap dan 

perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajiban baik kewajiban pada diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan. Demokrasi dapat diartikan cara 

berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

Penerapan pendidikan karakter di Sekolah Dasar memerlukan pemahaman 

tentang konsep, teori, metodelogi dan aplikasi yang relevan yang membentuk karakter 

(Charakter Building) dan pendidikan karakter (Character Education), sehingga lebih 

baik jika penerapan pendidikan karakter di implikasikan dengan pemahaman konsep 

dan pengaplikasian. 

Kearifan Lokal 

 Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai 

strategi kehidupan yang terwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam 

menajwab berbagai masalah dalam kebutuhan mereka. Ada berbagai bentuk kearifan 

lokal, seperti seni, tradisi, pola pikir atau hukum adat. Hal ini sebagaimana diungkapkan 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

829 

ISBN: 978-602-1150-16-0 
   

oleh Kuntjaraningrat (1974:12) berpendapat bahwa kebudayaan merupakan unsur-unsur 

yang terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi 

kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sietem mata pencaharian serta 

sistem teknologi dan peralatan. 

 Geertz (1973) mengemukakan bahwa kebijakan setempat (local wisdom) adalah 

bagian dari kebudayaan. Wales (Ayathrohaedi. 1986:30) menyatakan bahwa kebijakan 

setempat (local wisdom) adalah sejumlah karakteristik budaya sebagian besar dari 

kebiasaan manusia hasil dari pengalaman hidupnya. Kebijakan setempat elemen budaya 

tradisional yang sangat mengakar pada kehidupan manusia dan komunitas yang 

berhubungan pemikiran manusia, baik pemikiran dari budaya, ekonomi, kemanan, dan 

hukum. Kebijakan setempat dapat dipandang sebagai tradisi yang berhubungan dengan 

aktivitas bertani, peternakan, pembangunan rumah, dll. Kecerdasaan setempat (local 

genious) merupakan hasil karya cipta yang unik, dapat berbentuk fisik ataupun non 

fisik. Kearifan lokal bukan terbentuk secara instan, namun melalui proses pengalaman 

masyarakat setempat yang belum tentu dialami oleh masyarakat daerah yang lain. Pada 

era ini yang dimana berada pada zaman globalisasi, budaya maupun informasi dari luar 

dapat masuk ke negara kita dengan mudah. Jika tidak disikapi dengan bijak akan 

berakibat hilangnya kearifan lokal yang dimana sebagai identitas dan jadi diri bangsa. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Lubis (2008:40) bahwa jati diri bangsa adalah watak 

kebudayaan (cultural character) yang berfungsi sebagai pembangunan karakter bangsa 

(national and character building).  

Sebagaimana fenomena yang terjadi dalam waktu dekat ini siswa SD sudah 

pandai menggunakan teknologi, baik komputer maupun handphone. Hal ini 

mengakibatkan siswa SD dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui 

internet baik informasi yang positif maupun negatif. Sehingga perlu dilakukan 

penanaman nilai karakter yang kuat agar siswa dapat menyaring budaya ataupun 

informasi yang negatif. Maka dari itu dalam hal ini nilai-nilai karakter ditanamkan 

kepada siswa SD kota malang dapat dilakukan melalui kearifan lokal tari topeng yang 

terintegrasi pada materi pelajaran di dalam kelas atau pada kegiatan ekstrakulikuler. 

Tari Topeng 

 Tari tradisional merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang hingga saat ini 

masih belum tergeser dengan adanya budaya asing yang masuk. Tari tradisional 

merupakan bagian dari folklor yang oleh Dananjaya (1984 dikutip oleh Sutrisno, 

1985:460), folklor adalah sebagian tradisi yang membudidaya di Indonesia yang 

tersebar dan diwariskan secara turun-temurun secara tradisional. Tradisi ini bisa 

berbeda-beda versinya baik dalam bentuk lisan, perbuatan, maupun alat-alat pembantu 

pengingat. Ditambahkan Dananjaya, tari tradisional merupakan bagian dari folklor 

sebagai lisan, artinya tari tradisional merupakan penyampai atau media kebudayaan 

untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang disampaikan secara tidak langsung 

melalui simbol-simbol tertentu. 

 Tari topeng Kota Malang menceritakan sejarah yang mana pangeran Panji 

dengan gagah berani ingin menyatukan kerajaannya dan kerajaan musuh agar selalu 

berdamai, segala rintangan dan hambatan ia lalui agar kerajaannya dan kerajaan 

musuhnya saling bermusuhan. Istrinya juga dengan rela dan ikhlas mengorbankan 

dirinya agar kedua kerajaan dapat bersatu, dengan penuh kegigihan istrinya rela 

terbunuh asalkan kedua kerajaan tersebut bersatu. 

Mengkaji nilai-nilai yang terkandung didalam Tari Topeng Malang tidak hanya 

bisa dilihat dari satu aspek saja melainkan melibatkan berbagai aspek didalammnya 
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sebagai satu kesatuan. Unsur-unsur nilai pelajaran dalam Tari Topeng Malang meliputi 

penokohan, ritual, komunikasi, gerak tari, tata rias dan busana, musik pengiring, serta 

panggung pertunjukan yang kesemuanya mengarahkan pada perilaku budi luhur 

(Minarto, 2010). Unsur-unsur tersebut merupakan simbol-simbol yang digunakan oleh 

penari untuk menyampaikan maksud dan tujuan tertentu. Simbol atau lambang ialah 

sesuatu seperti tanda: lukisan, perkataan, lencana, dan sebagainya yang menyatakan 

sesuatu hal yang mengandung maksud tertentu, seperti warna putih adalah lambang 

kesucian dan gambar padi lambang kemakmuran. 

Hasil dari pemaknaan pesan dalam Tari Topeng Malang dapat ditemui dalam 

perilaku sehari-harinya. Beberapa perilaku yang ditemukan sebagai pengaruh belajar 

dari pertunjukan tari topeng, diantaranya pola pikir, sikap dan labelisasi atribut tari 

topeng pada elemen kebudayaan di tempat penonton hidup. 

Nilai–nilai yang melekat dalam wayang topeng berdasarkan hasil observasi 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 Nilai-nilai Karakter yang Terkandung dalam Tari Topeng  

Nilai – nilai Deskripsi Cerita Tari Topeng 

Cinta Tanah Air Pangeran Panji ingin mempersatuhkan Kerajaan Kediri 

dan Jenggala agar tidak selalu berperang 

Semangat Kebangsaan Pangeran panji rela berjuang mempertahankan 

kerajaannya dari serangan kerajaan Jenggala meskipun 

nyawa jadi taruhannya 

Cinta damai Dewi sekartaji istri Panji merelahkan suaminya 

menikah dengan wanita lain agar kedua kerajaan dapat 

bersatu  

Kejujuran Pangeran Panji jujur mengakui bahwa dia telah 

menikah meskipun ayah dan ibunya memarahinya 

Kerja keras Dewi Sekartaji bekerja keras mengikuti lomba dan 

memenangkannya 

Sumber: Olahan Penulis 

Bentuk konkrit dari nilai itu dapat tersirat dari adegan pementasan, misalnya 

nilai kepahlawanan dan keberanian tergambar Ketika Panji berperang dengan Klana. 

Nilai bertutur halus tergambar dari perilaku ksatria dan putri. Nilai kerja keras dan 

kesabaran juga tersirat dari adegan– adegan seperti Gunungsari yang berusaha 

mengikuti lomba (sayembara) dengan usaha yang keras dan sabar ia berhasil 

memenangkan lomba. Selain itu juga ada penyamaran Sekartaji mencari Panji sewaktu 

mereka berdua terpisah. 

Nilai kearifan lokal yang terkandung didalam Tari Topeng Malang selanjutnya 

diintegrasikan dalam penanaman nilai karakter siswa SD. Nilai-nilai yang sudah 

diidentifikasi tersebut nantinya akan ditransformasikan kepada siswa melalui strategi 

pembelajaran yang ada melalui kegiatan ekstrakulikuler atau diintegrasikan langsung 

pada kegiatan pembelajaran. Nilai-nilai tersebut diyakini merupakan nilai-nilai yang 

saat ini cendrung semakin memudar pada peserta didik dikarenakan banyak munculnya 

teknologi yang semakin maju dan modern. 

Penanaman Nilai Karakter Siswa SD Melalui Kearifan Lokal Tari Topeng Kota 

Malang 

 Penanaman nilai karakter siswa SD melalui kearifan lokal dapat dilakukan 

dengan pemberian materi di dalam kelas yang mana materi tersebut diintegrasikan pada 

tema-tema tertentu contohnya pada materi kelas IV tema 1 Indahnya Kebersamaan sub 

tema Keberagaman Budaya Bangsaku. Guru juga memutarkan tari topeng dan 
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menceritakan tentang asal mula tari topeng Kota Malang kemudian siswa diminta 

menganalisis karakter apa saja yang ada pada tari topeng, pada setiap kegiatan guru 

memberikan pengarahan karakter-karakter yang ada pada tari topeng agar 

diimplikasikan pada kegiatan sehari-hari. Penanaman karakter melalui kearifan lokal 

tari topeng juga dapat dilakukan  dengan jalan melalui kegiatan ekstrakulikuler tari yang 

mana semua siswa baik laki-laki dan perempuan memperaktekkan tari secara 

berkelompok sehingga karakter yang di tanamkan melalui praktik langsung akan lebih 

tertanam dalam pikiran dan tingkah laku. 

 Dengan demikian, kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan siswa 

menguasai kompetensi yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk 

menjadikan siswa mengenal, menyadari, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai serta 

menjadikannya perilaku yang secara sadar ataupun tidak, siswa akan melakukannya 

dengan ketulusan dan keihklasan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan 

bermasyarakat dimaksudkan sebagai masyarakat sehari-hari di lingkungannya ataupun 

masyarakat di lingkungan sekolah. Menjadi masyarakat yang patut dicontoh oleh 

lingkungannya, memimpin dengan arif bijaksana dan memiliki kebajikan. 
 

Tabel 2 Mata Pelajaran dan KD yang Termuat dalam Tema 1 Indahnya Kebersamaan Subtema 1 

Keberagaman Budaya bangsaku 

Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar 

PPKN 1.1. Menghargai kebhinneka-tunggalikaan dan keragaman agama, suku bangsa, pakaian 

tradisional, bahasa, rumah adat, makanan khas, upacara adat, sosial, dan ekonomi di 

lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar 

 1.2 Menghargai kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah  Tuhan Yang Maha 

Esa di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar 

4.1 Mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah dan sekolah dari sudut 

pandang kelima simbol Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh 

4.1 Bekerjasama dengan teman dalam keberagaman di lingkungan rumah, 

sekolah, dan masyarakat 
4.4. Mengelompokkan kesamaan identitas suku bangsa (pakaian tradisional, bahasa, 

rumah adat, makanan khas, dan upacara adat), sosial ekonomi (jenis pekerjaan orang 

tua) di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar 

4.5. Mensimulasikan nilai-nilai persatuan pada masa Hindu Buddha dalam kehidupan di 

masyarakat. 

Bahasa 

Indonesia 

1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Indonesia yang 

diakui sebagai bahasa persatuan yang kokoh dan sarana belajar untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan 

2.1 Memiliki kepedulian terhadap gaya, gerak, energi panas, bunyi, cahaya, dan energi 

alternatif melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 

3.1 Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, energi 

panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa  
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Lanjutan Tabel 2 Mata Pelajaran dan KD yang Termuat dalam Tema 1 Indahnya Kebersamaan 

Subtema 1 Keberagaman Budaya bangsaku 

Mata 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar 

Bahasa 

Indonesia 
3.4 Menggali informasi dari teks cerita petualangan tentang lingkungan dan sumber 

daya alam dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan memilah kosakata baku 

 4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan tentang 

gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa Indonesia lisan dan 

tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 

4.2 Menerangkan dan mempraktikkan teks arahan/petunjuk tentang pemeliharaan 

pancaindera serta penggunaan alat teknologi modern dan tradisional secara 

mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku 

4.4 Menyajikan teks cerita petualangan tentang lingkungan dan sumber daya alam 

secara mandiri dalam teks bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku 

Matematika 2.1  Menunjukkan perilaku patuh, tertib dan mengikuti prosedur dalam melakukan 

operasi hitung campuran 

 2.3 Menunjukkan perilaku adil dalam membagi suatu benda kepada teman 

sekelompok dengan rata-rata jumlah yang sama 

 3.6 Mengenal sudut siku-siku melalui pengamatan dan membandingkannya dengan 

sudut yang berbeda 

 3.11 Menunjukkan pemahaman persamaan antara sepasang ekspresi menggunakan 

penambahan, pengurangan, dan perkalian 

 4.16 Merepresentasikan sudut lancip dan sudut tumpul dalam bangun datar 

IPA 1.1. Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya, serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; obyektif; jujur; teliti; 

cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; dan peduli lingkungan) 

dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 

inkuiri ilmiah dan berdiskusi 

 3.4. Membedakan berbagai bentuk energi melalui pengamatan dan mendeskripsikan 

pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari 

 3.5 Memahami sifat-sifat bunyi melalui pengamatan dan keterkaitannya dengan 

indera pendengaran 

 4.4. Menyajikan hasil percobaan atau observasi tentang bunyi  

IPS 1.2 Menjalankan ajaran agama dalam berfikir dan berperilaku sebagai penduduk 

Indonesia dengan mempertimbangkan kelembagaan sosial, budaya, ekonomi dan 

politik dalam masyarakat 

 2.3 Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli dalam melakukan interaksi 

sosial dengan lingkungan dan teman sebaya 

 3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, 

budaya, dan ekonomi 

 4.5. Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, 

budaya, dan ekonomi 

Seni Budaya 

dan Prakarya 

1.1. Mengagumi ciri khas keindahan karya seni dan karya kreatif masing-masing 

daerah sebagai anugerah tuhan 

 2.1 Menunjukkan sikap berani mengekspresikan diri dalam berkarya seni 

 3.1 Mengenal gambar alam benda, dan kolase 

3.3 Membedakan panjang-pendek bunyi, dan tinggi-rendah nada dengan gerak tangan 

 4.5 Menyanyikan lagu dengan gerak tangan dan badan sesuai dengan tinggi rendah 

nada 

 4.7Menyanyikan solmisasi lagu wajib dan lagu daerah yang harus dikenal 

 4.8 Memainkan alat musik melodis lagu yang telah dikenal sesuai dengan isi lagu 
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Lanjutan Tabel 2 Mata Pelajaran dan KD yang Termuat dalam Tema 1 Indahnya Kebersamaan 

Subtema 1 Keberagaman Budaya bangsaku 

Mata Pelajaran Kompetensi Dasar 

Seni Budaya dan 

Prakarya 

4.10 Memperagakan makna gerak ke dalam bentuk tari bertema dengan 

mengacu pada gaya tari daerah berdasarkan ruang gerak 

 

Pendidikan 

jasmani, olah raga 

dan kesehatan 

1.2. Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina, sebagai 

wujud syukur kepada sang Pencipta 

2.1 Menunjukkan disiplin, kerjasama, toleransi, belajar menerima kekalahan dan 

kemenangan, sportif dan tanggungjawab, menghargai perbedaan 

 3.2 Memahami pengaruh aktivitas fisik dan istirahat terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh 

 4.1 Mempraktikkan kombinasi gerak dasar untuk membentuk gerakan dasar 

atletik jalan  dan lari  yang dilandasi konsep gerak melalui permainan dan 

atau tradisional 

 4.2. Mempraktikkan variasi dan  kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-

lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil yang dilandasi 

konsep gerak dalam berbagai permainan dan atau olahraga tradisional bola 

kecil 

KESIMPULAN 

Nilai karakter bukan merupakan suatu mata pelajaran yang berdiri sendiri tetapi 

merupakan suatu nilai yang perlu diajarkan. Penanaman nilai karakter lebih kepada 

upaya penanaman nilai-nilai baik berupa pengintegrasian kepada mata pelajaran 

maupun kegiatan ekstrakulikuler. Penanaman nilai karakter sangat penting dilakukan 

kepada siswa SD, karena nilai karakter yang tertanam pada usia SD akan menentukan 

nilai karakter pada masa selanjutnya.  

Pengintegrasiaan penanaman nilai karakter siswa SD ini melalui kearifan lokal 

tari topeng Kota Malang dapat diintegrasikan melalui pengembangan materi di dalam 

kelas serta dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakulikuler. Penanaman karakter akan 

terimpikasikan dengan baik dalam kehidupan kongkrit sehari-hari jika siswa SD 

diajarkan secara langsung melalui konsep dan praktik. Penanaman nilai karakter siswa 

SD melalui kearifan lokal dapat dilakukan dengan pemberian materi di dalam kelas 

yang mana materi tersebut diintegrasikan pada tema-tema tertentu contohnya pada 

materi kelas IV tema 1 Indahnya Kebersamaan sub tema Keberagaman Budaya 

Bangsaku. 

DAFTAR RUJUKAN 

Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures. New York basic Books, Inc. 

Publishers. 

Fajirini, Ulfa. Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. (Online), 

(http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK/article/download/1225/1093), 

diakses 11 Mei 2016 

KBBI. 2016. Nilai, (Online), (http://kbbi.web.id/nilai), diakses 11 mei 2016. 

Listyarti, Retno. 2012. ―Pendidikan Karakter” Jakarta : Erlangga. 

Minarto, S.W. 2008. Struktur Simbolik Tari Topeng Patih Pada Pertunjukan Dramatari 

Wayang Topeng Malang Di Dusun Kedungmonggo Desa Karangpandan 

Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Universitas Negeri Semarang .Tesis: 

tidak diterbitkan. 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

834 

ISBN: 978-602-1150-16-0 
   

Ryan. K. & Bohlin, K.E. (1999). Practical ways to bring moral instruction to life. San 

Fransisco: John Wiley & Sons. 

Sumitarsih, Salamun, Siti M., & Ernawati P. 2012. Wayang Topeng Sebagai Wahana 

Pewaris Nilai. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. 

Wagiran. Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu hayuning 

Bawana. (Online), 

(http://staff.unj.ac.id/sites/default/files/penelitian/Wagiran,%20S.Pd.,M.Pd.,%20D

r.?Hamemayu%20Hayuning%20Bawana.pdf), diakses 11 mei 2016. 

Zuchdi, D., Z.K. Prasetya, & M. S. Masruri. 2013. Model Pendidikan Karakter. 

Yogyakarta: CV. MultiPresindo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://staff.unj.ac.id/sites/default/files/penelitian/Wagiran,%20S.Pd.,M.Pd.,%20Dr.?Hamemayu%20Hayuning%20Bawana.pdf
http://staff.unj.ac.id/sites/default/files/penelitian/Wagiran,%20S.Pd.,M.Pd.,%20Dr.?Hamemayu%20Hayuning%20Bawana.pdf


 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

835 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

PENDIDIKAN KARAKTER DI LINGKUNGAN KELUARGA, 

SEKOLAH DAN MASYARAKAT 
 

Suci Hayati
1)

, Irzal Anderson
2) 

 
 

PGSD FKIP Universitas Jambi 

Suci_hayati01@yahoo.com  

irzalanderson@gmail.com 

 

Abstrak 
Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  Karena pendidikan akan membentuk karakter diri seseorang.  Dalam 

kehidupan ini manusia membutuhkan nilai-nilai dan sikap, yang dijadikan pedoman 

dalam beraktivitas baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Diterapkannya pendidikan karakter pada proses pembelajaran  mampu membentuk 

manusia-manusia yang berilmu dan memiliki budi pekerti yang luhur. Berbekal 

karakter tersebut, anak didik mampu bertahan dalam hidupnya sebagai individu atau 

sebagai warga negara yang memiliki karakter kebangsaan yang khas. Disini letak 

urgensi pendidikan karakter yang diterapkan sejak dini di lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat.    

 

Kata kunci: Pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

Perubahan terus terjadi disegala bidang tidak terkecuali di dunia pendidikan, jika 

kita tidak ikut berubah mengikuti perubahan maka kita sendiri sedang membiarkan 

perubahan tersebut berjalan sendiri. Arus globalisasi dan berbagai isu adalah bukti 

perubahan yang terkait dengan masalah lingkungan hidup,  kemajuan teknologi dan 

informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, menjadi dasar untuk para pendidik 

untuk ikut berubah demi menyiapkan anak didik yang berkarakter untuk siap bersaing 

di era globalisasi ini, karena arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat 

dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan 

modern seperti dapat terlihat di World Trade Organization (WTO), Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) Community, Asia-Pacific Economic Cooperation 

(APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Dengan dicanangkannya Masyarakat 

Ekonomi Asean pada tahun ini maka keberadaan pendidikan karakter semakin penting, 

karena salah satu dari indikator Masyarakat Asean adalah kemampuan daya saing dan 

kompetitif antar bangsa-bangsa Asean. Orang yang mampu bersaing dan berkompetisi 

secara sehat dan wajar adalah mereka-mereka yang memiliki nilai-nilai karakter yang 

unggul dalam dirinya. Kemajuan teknologi yang sangat pesat telah menuntut setiap 

individu untuk melek teknologi. 

Pendidik harus dapat membantu mempersiapkan anak didiknya terhadap pengaruh 

kemajuan teknologi, agar terdapat keseimbangan mentalitas anak didiknya, jika tidak 

akan terdapat kesenjangan seperti yang diungkapkan oleh Alwasilah, Suryadi dan 

Karyono (2009:11) “bahwa kemudahan yang ditawarkan teknologi berpengaruh 

terhadap mentalitas penggunanya, biasanya pengguna teknologi suka mengambil cara 

cepat (instant) dan terperosok kedalam pemikiran yang merendahkan nilai-nilai 

kemanusian. 

Keluarga sebagai tempat pembelajaran pertama dan utama bagi anak, memiliki 

peranan yang besar dalam mendidik anak-anak di rumah, karena waktu yang paling 

banyak dilalui oleh anak-anak tersebut adalah di rumah bersama keluarga. Peran 

keluarga terutama orang tua sangat penting. Orangtua jangan merasa bahwa karena anak 

sudah disekolahkan maka tidak perlu lagi dididik di rumah. Karakter baik atau buruk 

mailto:Suci_hayati01@yahoo.com
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pada anak yang di biasakan di lingkungan keluarga berdampak besar terhadap 

perkembangan anak di sekolah dan masyarakat yang lebih luas. Karena itu pendidikan 

karakter itu dimulai dari lingkungan keluarga dengan cara penanaman nilai-nilai 

karakter melalui proses sosialisasi dengan keluarga di rumah. 

Pemerintah telah berupaya dengan meluncurkan kebijakan Pengembangan 

Kurikulum 2013 yang merupakan langkah lanjutan pengembangan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi yang telah dirintis sejak tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, (Kemendikbud, 

2013). Salah satu dari empat elemen yang berubah adalah standar proses, dimana pada 

KTSP standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi 

pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, 

menyimpulkan dan mencipta (Kemendikbud, 2013). Dalam pembelajaran diberlakukan 

tematik integratif dimana pelajaran tidak diajarkan secara terpisah melainkan terpadu 

dengan pelajaran lain sehingga manfaat setelah melaksanakan pembelajaran akan dapat 

dirasakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari karena ada keterkaitan pembelajaran 

dengan dunia nyata (contexstual teaching and learning). 

Langevel (1980:177) memaparkan bahwa pendidikan memegang peranan dalam 

mempersiapkan warga negara seperti yang diungkapkan bahwa mendidik, dididik, 

dapat/mungkin dididik menunjuk kepada sesuatu yang khas sifatnya. Telah pernah 

diungkapkan bahwa mendidik itu berupa tindakan kreatif yang mempunyai mutu dan 

sifat yang amat khas. Apabila pendidikan hendak mencapai tujuannya akan menjadi 

pribadi sendiri (menurut hakikat sendiri) tidak berarti orang itu telah tahu bagaimana 

dan betapa bentuk diri sendiri itu karena itu seseorang perlu didik. Pentingnya 

pendidikan juga diungkapkan oleh Dewantara (1962:442) karena  pendidikan itu 

berkuasa akan tetapi bukan maha kuasa. Anak-anak lahir di dunia ini tidak sebagai 

kertas yang belum ditulisi tidak seperti tabularasa, akan tetapi seolah-olah kertas yang 

penuh dengan tulisan, walaupun tulisan tersebut samar atau suram dan disinilah 

pendidikan berkuasa menebalkan serta menerangkan tulisan-tulisan yang baik bagi 

hidup anak tersebut.  

Tulisan ini berusaha  menganalisa tentang peran keluarga, sekolah dan masyarakat 

dalam membentuk karakter anak, khususnya anak di usia Sekolah Dasar. Fenomena 

yang terjadi dalam dunia pendidikan (sekolah), anak-anak pada level sekolah dasar 

sudah biasa melakukan tindakan kekerasan kepada teman sejawatnya. Faktor ini 

disebabkan oleh lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat memberikan andil 

terhadap terjadinya prilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak. Tayangan televisi 

berpengaruh cukup besar, tayangan televisi yang berbau kekerasan sudah menjadi 

tontonan yang biasa bagi anak di rumah, kurangnya pengawasan anak baik saat dia 

belajar maupun pada jam-jam istirahat dan pulang, serta berita-berita atau peristiwa-

peristiwa kekerasan yang terjadi dalam masyarakat yang dipublikasi melalui media 

massa menjadikan anak memiliki karakter yang tidak sesuai dengan karakter yang 

dibutuhkan untuk menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). 

Tulisan ini mengangkat tema tentang pendidikan karakter dilingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat. Menelaah pendidikan karakter ini akan sangat bermanfaat bagi 

orang tua, guru, dan masyarakat, untuk membantu mempersiapkan anak didik untuk 

mengahadapi masa depan yang lebih baik. 
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PEMBAHASAN 

Pendidikan Karakter 

Pendidikan nasional berfungsi untuk membangun kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Prof. Sunaryo Kartadinata (2010) menyebutkan pendidikan 

berfungsi untuk membangun karakter, membangun watak dan membangun kepribadian 

dan martabat bangsa. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa karakter, watak, 

keperibadian dan martabat bangsa bukan orang perorangan, karena itu diperlukan 

perekat yaitu nilai-nilai kultural. Surakhmad (2012:299) dalam kumpulan artikel 

pendidikan nasional, mempertanyakan arah kemana pendidikan Indonesia dibawa? 

Lebih jauh disebutkan bahwa karakter adalah ideologi perjuangan setiap bangsa untuk 

mempertahankan dan melestarikan kepentingan ketika berinteraksi di dunia lainnya. 

Lickona (2012:84) menjelaskan bahwa pendidikan karakter menekankan tiga komponen 

karakter yang baik (component of good character) yaitu pengetahuan tentang moral 

(kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, penentuan perspektif, pemikiran moral, 

pengambilan keputusan, dan pengetahuan pribadi), perasaan tentang moral (hati nurani, 

harga diri, empati, mencintai hal yang baik, kendali diri, dan kerendahan hati), dan 

tindakan/perbuatan bermoral (kompetensi, keinginan, kebiasaan) hal ini diperlukan agar 

siswa mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan. 

Salah satu tujuan pendidikan di Indonesia adalah membangun karakter bangsa.  

(bagian ini dihilang langsung ke defenisi saja).Bapak pendidikan kita Ki Hajar 

Dewantara (1962) menyatakan bahwa budipekerti (watak) yaitu bulatnya jiwa manusia, 

yang mana dalam bahasa asing disebut dengan karakter. Budipekerti, watak atau 

karakter adalah bersatunya gerak, pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan yang 

lalu menimbulkan tenaga. Budi itu berarti fikiran sedangkan pekerti tersebut adalah 

tenaga, jadi budipekerti itu adalah sifatnya jiwa manusia mulai dari angan-angan hingga 

terjelma sebagai tenaga. Dengan demikian budipekerti adalah karakter, dengan adanya 

budipekerti maka tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia yang merdeka, yang dapat 

memerintah atau menguasai diri sendiri (mandiri), ini adalah tujuan pendidikan dalam 

garis besar. Karena itu dikatakan bahwa pendidikan itu berkuasa untuk mengalahkan 

dasar-dasar dari jiwa manusia, baik dalam melenyapkan dasar-dasar jiwa yang jahat 

atau mengurangi tabiat-tabiat jahat yang ada pada manusia.  

Undang Undang  No.20 tahun 2003 pasal 1 (1) menyatakan bahwa: (1) 

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. Dalam hal ini maka proses pembelajaran siswa harus aktif, agar 

dapat mengekplorasi kompetensi yang ada pada dirinya, sehingga setelah pembelajaran 

selesai peserta didik memiliki kekuatan yang diamanatkan oleh pasal 1 (1), agar dapat 

mengembangkan kemampuan peserta didik ini pendidik harus memiliki kompetensi 

yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Kartadinata (2010) mengungkapkan 

bahwa belajar dan pembelajaran yang diselenggarakan itu berlangsung dalam kehidupan 

yang demokratis. Ada kompetensi yang harus dikuasai oleh pendidik antara lain; 

pemahaman secara mendalam tentang peserta didik dalam konteks sosial, penguasaan 
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dan pemahaman materi pembelajaran dan tujuan-tujuan kurikulum  dalam tujuan utuh 

pendidikan, dan kemahiran penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik.   

Tujuan dari pendidikan karakter akan tercapai jika dilaksanakan oleh tiga pihak 

yang bersinergi satu sama  lain yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Para pendidik 

dalam hal ini adalah guru harus melakukan proses pembelajaran secara maksimal dan 

penuh kesadaran agar terjadi proses pembelajaran yang baik disekolah, sedangkan 

keluarga (orang tua) dan masyarakat perlu berinteraksi dengan karakter atau budi 

pekerti yang baik dilingkungan mereka. Lebih lanjut Kartadinata (2010) menjelaskan 

bahwa pembelajaran yang mendidik adalah layanan ahli yang mempersyaratkan 

kemampuan profesional, dimana terjadi transaksi pendidik dengan peserta didik yang 

terfokus pada layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat, minat dan 

kebutuhan peserta didik dalam proses pendidikan dan pembudayaan sepanjang hayat. 

agar setiap pengalaman belajar benar-benar berada dalam konteks pengembangan 

karakter secara utuh.  Kartadinata (2010) mengadaptasi pemikiran Gardner menyatakan 

bahwa dalam sebuah proses pembelajaran harus dikembangkan kemampuan terkait 

dengan kecerdasan; (a) keilmuan, (b) mensintesis, (c) berkreasi, (d) menghargai, (e) 

etik, dan (f) keimanan, yang secara akumulatif akan membangun keutuhan kepribadian 

atau karakter. Pembelajaran yang mendidik adalah tugas pendidik mulai dari taman 

kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini, sampai ke perguruan tinggi. 

Dalam menanamkan karakter yang baik pada siswa, guru memulai terlebih dahulu 

menggunakan karakter baik dalam beraktivitas dan berinteraksi dengan kehidupannya 

baik disekolah maupun dilingkungan keluarga (rumah). Pendidikan karakter tersebut 

berisikan tentang pembiasan hidup taqwa, jujur, kritis, amanah, nasionalis, dan beretos 

kerja tinggi. Untuk pengembangan pendidikan budaya dan karakter Kemendiknas telah 

merumuskan 18 nilai yang digunakan pada seluruh tingkat pendidikan di Indonesia dan 

menyisipkan ke-18 nilai karakter tersebut dalam proses pendidikannya, adapun 18 nilai 

tersebut adalah sebagai berikut; 

1. Religius (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 (perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan). 

3. Toleransi (sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda darinya). 

4. Disiplin (tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan). 

5. Kerja keras (tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan ini sama dgn no 4 salah kutip kali). 

6. Kreatif  (berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dari sesuatu yang telah dimiliki) 

7. Mandiri  (sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas). 

8. Demokratis (cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain). 

9. Rasa ingin tahu (sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar). 
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10. Semangat kebangsaan (cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya). 

11. Cinta tanah air (cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya). 

12. Menghargai prestasi (sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta 

menghormati keberhasilan orang lain). 

13. Bersahabat/komunikatif (sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain). 

14. Cinta damai (sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna  bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain). 

15. Gemar membaca (kebiasan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaaan 

yang memberikan kebajikan bagi dirinya). 

16. Peduli lingkungan (sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi). 

17. Peduli sosial  (sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan). 

18. Tanggung jawab (sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat 

lingkungan  alam, sosial dan budaya, negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Aplikasi Pendidikan Karakter di Sekolah 
Dalam  lampiran peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 67 Tahun 

2013  Kurikulum 2013 bertujuan untuk 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. 

Menurut Kurniawan (2011:77) model terpadu: tematik adalah salah satu bentuk 

atau model dari pembelajaran terpadu, yaitu model terjala (webbed). Yang pada intinya 

menekankan pada pola pengorganisasian materi yang terintegrasi dipadukan oleh suatu 

tema. Tema diambil dan dikembangkan dari luar mata pelajaran, tapi sejalan dengan 

kompetensi dasar dan standar isi dari mata pelajaran. Keberhasilan penerapan model 

pembelajaran terpadu; tematik itu sendiri, diantaranya sangat dipengaruhi oleh 

keterterapan prinsip-prinsip pembelajaran terpadu tematik itu sendiri.  

Pembelajaran terpadu tematik ini dilakukan karena menurut Triyanto dalam 

Kurniawan (2011) bahwa siswa sekolah dasar tersebut belajar secara konkret, integratif 

dan hirarkhis. Anak didik dalam belajar masih bersifat kongkrit karena kemampuan 

abstraksi mereka belum berkembang. Sehingga materi belajar perlu dibuat konkret atau 

bisa diamati oleh pancaindra (penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, termasuk 

aktivitas motorik). Integratif, pandangan anak bersifat general, melihat sesuatu secara 

keseluruhan. Artinya ketika melihat dan mempersepsi suatu objek akan dilihat 

besarannya, tidak analisis bagian per bagian. Hirarkhi, yaitu berpikir secara bertahap 

dari hal sederhana menuju ke hal kompleks atau dari mudah ke menuju rumit. Dengan 

demikian, maka dalam pengorganisasian materi pelajaran perlu mempertimbangkan 
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urutan logis (terutama berdasarkan urutan psikologis dari mudah menuju ke rumit), 

ketertarikan antar materi, cakupan keluasan, dan kedalaman materi. 

Kecendrungan siswa Sekolah Dasar belajar yang diungkapkan oleh  (Basset et.al.; 

Sumanti dan Permana dalam Kurniawan.2011:69) sebagai berikut; (1) secara alamiah 

memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik terhadap dunia sekitar; (2) senang 

bermain dan bergembira; (3) suka mengatur dirinya sendiri untuk menangani berbagai 

hal, mengeksplorasi suatu situasi dan mencoba usaha baru; (4) mempunyai dorongan 

untuk berprestasi dan tidak suka terhadap ketidakpuasan dan kegagalan;(5) melakukan 

belajar secara efektif ketika merasa puas dengan situasi yang terjadi; (6) belajar dengan 

cara bekerja, mengobservasi, berinisiatif, mengajar anak temannya yang sebaya. Dalam 

sosialisasi kurikulum 2013 Kemendikbud memaparkan bahwa; Pembelajaran tematik 

integratif secara empirik berhasil memacu percepatan dan meningkatkan kapasitas 

memori peserta didik (enhance learning and increase long term memory capabilities of 

learners) untuk waktu yang panjang.  

Usia siswa sekolah dasar berada pada masa perkembangan dimana jika dilakukan 

penanaman karakter baik pada masa usia tersebut akan berdampak baik pada masa 

perkembangan anak didik dimasa yang akan datang menurut Kurniawan (2011:74) 

karakteristik dari pembelajaran tematik integratif yang dapat mengembangkan karakter 

baik pada anak didik adalah sebagai berikut:  

1. Berpusat pada anak (dalam proses pembelajaran, anak menjadi pertimbangan utama 

dalam proses pembelajaran). 

2. Memberi pengalaman langsung (dalam pembelajaran tematik, diupayakan 

memberikan pengalaman langsung atas materi belajar). 

3. Pemisahan mata pelajaran tidak jelas (terjadi fusi atau integrasi sejumlah mata 

pelajaran yang dibahas, sesuai kebutuhan dan tema). 

4. Tema menyebabkan penjelasan dari berbagai sudut pandang (terjadi penyampaian 

konsep yang bersamaan dari beberapa mata pelajaran). 

5. Fleksibel, merujuk pada pengertian a) tidak mengikuti pola, b) penggunaan tema 

bervariasi, c) pemilihan dan penggunaan media dan metode pembelajaran 

6. Hasil belajar dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak                       

(pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa). 

Sedangkan dalam sosialisasi kurikulum 2013 Kemendikbud menjelaskan bahwa 

manfaat pembelajaran menggunakan tematik terpadu adalah sebagai berikut; 

1. Suasana kelas nyaman dan menyenangkan 

2. Menggunakan kelompok kerjasama, dan kalaborasi, kelompok belajar, dan strategi 

pemecahan konflik yang mendorong siswa untuk memecahkan masalah 

3. Mengoptimalisasi lingkungan belajar sebagai kunci kelas yang ramah otak (brain 

friendly classroom) 

4. Peserta didik secara cepat dan tepat waktu mampu memproses informasi. Proses itu 

tidak hanya menyentuh dimensi kuantitas dan kualitas mengeksplorasi konsep-

konsep baru dan membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan secara siap 

5. Materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan langsung 

oleh peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. 

6. Peserta didik yang mengalami keterlambatan dibantu oleh guru dengan memberi 

bimbingan menggunakan prinsip belajar tuntas 

7. Memungkinkan guru untuk mewujudkan ketuntasan dengan menerapkan variasi 

penilaian  
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Sekolah sebagai pusat pendidikan memberikan kontribusi yang baik dalam 

pembentukan karakter anak didik. Semua prilaku warga sekolah merupakan 

pencerminan dari karakter yang baik. Kedisiplinan, tanggungjawab, komitmen, 

kepeduliaan merupakan contoh-contoh prilaku warga sekolah yang dapat ditiru oleh 

anak didik. Keteladanan guru dan guru yang berkrakter merupakan daya dorong bagi 

anak untuk membiasakan diri untuk bertindak dan bersikap  ketika berinteraksi dengan 

warga-warga sekolah. Menghindari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan sikap 

negatif adalah upaya-upaya yang harus dilakukan warga sekolah sehingga sekolah 

menjadi tempat yang menyenangkan untuk tumbuh dan berkembangnya pribadi-pribadi 

anak yang positif.   

Lembaga pendidikan tidak hanya sebatas kegiatan belajar mengajar, tetapi juga 

sebagai pusat penghayatan dan pengembangan budaya, baik budaya lokal, nasional, 

bahkan budaya global. Lembaga pendidikan adalah tempat peserta didik mula-mula 

diperkenalkan dengan budaya yang dimiliki keluarga dan masyarakatnya. Di dalam 

lembaga pendidikan mereka diperkenalkan juga dengan budaya lokal yang dimiliki oleh 

masing-masing individu yang dibawa dari lingkungan keluarganya. 

Pembelajaran Karakter Di Rumah (Keluarga) 
Pendidikan di rumah merupakan pendidikan pertama dan utama. Tidak 

seharusnya orang tua siswa menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah. 

Melainkan orangtua mengambil bagian (peran) pula dalam mendidik putra putrinya. 

Bagaimanapun pendidikan di sekolah hanya berlangsung beberapa jam saja, selebihnya 

lingkungan baik di rumah dan tempat sosialisasi kolektif juga dapat mempengaruhi 

kepribadian anak. Keluarga sebagai tempat bernaung dan dibesarkannya seorang anak 

merupakan jalur utama dari pewarisan nilai. Karena dengan memperbaiki hidup 

keluarga  dapat memperbaiki keadaan-keadaan didalam masyarakat. 

Dalam keluarga seorang anak diperkenalkan dengan nilai-nilai khusus yang 

diterapkan oleh keluarga tersebut. Interaksi anak akan terjadi pertama dalam lingkungan 

keluarga yaitu dengan ibu, bapak, saudara, dan anggota keluarga lainnya. Jika anak-

anak sehari-harinya mendapat pengaruh yang baik, besar kemungkinan dia akan 

menjadi orang yang baik. Sebaliknya jika ia didalam rumah terus menerus melihat dan 

mengalami kekerasan, kerusuhan,  dan kemaksiatan, tentu mudah sekali dia jatuh ke 

jurang kejahatan. 

Kontak sosial yang pertama kali terjadi pada anak adalah dengan keluarga, 

selanjutnya anak dikenalkan dengan nilai yang harus mereka miliki untuk berinteraksi 

dengan lingkungan yang lebih luas, seperti memberi dan menerima dengan tangan 

kanan, cuci tangan sebelum makan, membaca salam ketika masuk rumah, berbicara 

dengan sopan. Karena itulah peran keluarga sangat penting dalam penanaman nilai-nilai 

karakter baik pada anak. 

Dalam dunia modern yang semakin canggih ini terjadi pergeseran fungsi keluarga 

dimana ayah dan ibu bekerja. Pergeseran ini  membawa dampak terhadap 

perkembangan karakter anak di lingkungan keluarga. Rata-rata ibu yang bekerja 

memiliki sedikit waktu untuk berinteraksi dengan anaknya. Anak lebih banyak 

berinteraksi dengan pembantu rumah tangga, yang dengan sendirinya akan mencontoh 

prilaku-prilaku pembantu tersebut. Umumnya para pembantu rumah tangga Indonesia 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah bahkan ada sama sekali tidak pernah 

menempuh pendidikan formal maupun nonformal.   
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Karakter anak akan bisa terbentuk dengan baik seperti yang diharapkan ketika 

keluarga mampu memberikan waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan anggota 

keluarga lainnya, membiasakan prilaku-prilaku positif, menjadi contoh teladan serta 

menjadi tokoh pujaan (figur idola) bagi anak-anaknya. Pembentukan karakter yang baik 

akan terkendala pada saat tidak tercapai keharmonisan kehidupan keluarga, seperti 

keluarga yang tidak lengkap atau keluarga broken home.   

Hurlock (1978:236) menyatakan bahwa anak yang kekurangan kasih sayang akan 

berdampak kepada perkembangan intelektual yang terlambat. Anak tidak dapat mampu 

memusatkan pikiran dan perhatiannya mudah beralih. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir dan menalar. Anak juga akan mengalami hambatan 

dalam belajar bergaul dengan orang lain. Kekurangan kasih sayang akan berpengaruh 

terhadap kepribadian anak. Penolakan yang terus-menerus dirasakan anak di rumah 

mungkin menyebabkan kemampuan anak untuk kasih sayang tidak berkembang, atau 

menyebabkan dia mencari kasih sayang dari orang lain diluar rumah. Kasih sayang 

anak-anak terhadap orang lain dipengaruhi oleh jenis hubungan yang ada di antara 

mereka yang dengan sendirinya tentu mempengaruhi pula kepada tumbuh kembangnya 

karakter anak. 

PEMBELAJARAN KARAKTER DI MASYARAKAT 
Lingkungan (milieu) tempat peserta didik berinteraksi menjadi salah satu faktor 

yang menentukan pengembangan potensi anak. Interaksi sosial kolektif di lingkungan 

yang sehat membuat anak menyadari makna hidup yang membuat dirinya berkualitas 

dalam kehidupannya dan pada gilirannya dapat menjadi motivator bagi orang lain dalam 

rangka berbagi nilai kehidupan bagi sesamanya (share values for better world). Usaha 

pendidikan akan berkualitas dan terdorong secara kuat manakala lingkungan dan sarana 

mendukung secara kondusif (Alwasilah, Suryadi, dan Karyono, 2009). 

Lingkungan masyarakat seperti pergerakan (aktivitas generasi muda) pemuda 

menjadi penyokong besar untuk pendidikan, baik yang menuju kecerdasan jiwa atau 

budi pekerti, maupun yang menuju ke prilaku sosial, karena itu pergerakan pemuda itu 

diakui sebagai pusat pendidikan dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan positif yang 

terjadi dalam masyarakat dalam bentuk budaya menjadi daya penggerak bagi anak 

untuk berprilaku positif terutama kebiasaan-kebiasaan lokal (kearifan lokal) yang sudah 

tertanam sejak lama dalam suatu kelompok masyarakat yang dijadikan pedoman dasar 

dalam berprilaku dan berinteraksi dengan warga lainnya.  

Berkaitan dengan pentingnya budaya lokal tersebut, Tilaar (2004) menjelaskan 

“pengenalan terhadap budaya lokal kepada peserta didik sangat diperlukan sehingga 

mereka dapat menghayati budayanya dan dirinya sendiri. Lembaga pendidikan selain 

sebagai agen pembaharu (agent of change) juga memproduksi nilai-nilai budaya atau 

kearifan lokal, sosial (social capital) dari suatu masyarakat yang terus berubah secara 

dinamis.  

Dunia yang semakin terbuka akibat globalisasi membutuhkan pedagogy of 

empowering untuk mentransformasikan masyarakat pramoderen menjadi masyarakat 

modern pada era globalisasi dewasa ini. Fungsi lembaga pendidikan untuk 

mentransformasikan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern harus dimulai 

dengan menanamkan, mengembangkan, dan melaksanakan nilai-nilai keberaturan, sikap 

rajin, dan sikap produktif. 

Interaksi sosial kolektif di lingkungan yang sehat membuat anak menyadari 

makna hidup yang membuat dirinya berkualitas dalam kehidupannya dan pada 

gilirannya dapat menjadi motivator bagi orang lain dalam rangka berbagi nilai. 
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PENUTUP 

Dengan diterapkan kembali pendidikan karakter pada tiga pusat pendidikan di 

Indonesia yaitu  keluarga (rumah), sekolah dan masyarakat, membawa harapan besar 

bagi persiapan penerus bangsa yang memiliki pengetahuan serta budi luhur yang 

seharusnya dimiliki oleh setiap warganya, berlandaskan kepada nilai-nilai agama yang 

diyakini sehingga lahirlah penerus bangsa yang religius, paham terhadap budayanya 

sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan 

bangsanya yang merdeka. Serta tanpa mengenyampingkan pengetahuan yang harus 

dimiliki sebagai ahli dalam bidang masing-masing untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup mereka dimasa yang akan datang. Oleh karena itu kebiasaan dan 

nilai yang baik dan dibutuhkan oleh penerus bangsa, harus ditanamkan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan dibiasakan melalui 

pendidikan, karena sesungguhnya karakter itu adalah bersatunya alam pikiran dan gerak 

tubuh, hingga berwujud menjadi tenaga.  

Karakter itu mulai dari pikiran atau alam jiwa hingga terwujud kepada sebuah 

tindakan, disini pendidikan berkuasa untuk membentuk karakter peserta didik, akan 

tetapi pendidikan bukan maha kuasa untuk mengubah karakter tersebut. Sebagai 

pendidik, orang tua dan bagian dari masyarakat harus menyadari betul hal-hal yang 

sangat esensial bagi perkembangan bangsa kita dalam menjawab tantangan zaman, 

bersatunya alam keluarga, alam perguruan (sekolah), dan alam pergerakan pemuda 

(masyarakat) akan menjadikan pendidikan kita lebih berhasil di era Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA). 
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Abstrak 
Sekolah minggu merupakan bagian pendidikan non formal yang ditujukan bagi 

anak-anak berusia 2-17 dan beragama Kristen. Dalam pengajarannya Alkitab 

menjadi sumber utama untuk mengajarkan Firman Tuhan. Namun, untuk 

menginterpretasikan pengajaran yang ada dalam Aklitab diperlukan bahan ajar untuk 

memudahkan pengajar dalam pengunaannya. Bahan ajar yang selama ini 

dikembangkan bagi sekolah minggu khususnya untuk Gereja Masehi Injili di Timor 

belum memberikan perhatian khusus terhadap karakter. Salah satu karakter yang 

harus dimiliki oleh setiap umat Kristen adalah kelemahlembutan. Kelemahlembutan 

berarti taat, rendah hari, bersedia untuk dididik, dan penguasaan diri. Untuk itu 

dikembangkan bahan ajar yang dikhususkan untuk menumbuhkan 

kelemahlembutan. Bahan ajar dikembangkan menggunakan model Dick&Carey 

dengan menggunakan strategi cooperative learning, reflective learning dan active 

inspiring learning. Berdasarkan hasil produk diperoleh kelayakan terhadap bahan 

ajar yakni > 80% yang menunjukkan kelayakan produk.. Sedangkan berdasarkan 

hasil pengujian terhadap remaja diperoleh persentasi 89.19%. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa bahan ajar ini dapat menumbuhkan karakter 

kelemahlembutan. 

Kelemahlembutan merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap 

pribadi. Berbeda dengan karakter seperti disiplin, tanggungjawab, rajin, tekun, teliti, 

sabar, kerjasama yang senantiasa diajarkan dan dapat dilakukan, karakter 

kelemahlembutan, merupakan karakter yang jarang untuk diajarkan, dan dirasakan sulit 

untuk dimiliki oleh setiap orang. Dengan demikian maka akan sedikit sulit untuk 

menjumpai seseorang yang memiliki karakter kelemahlembutan. Karakter ini penting 

untuk diajarkan kepada setiap orang, dan dimulai dari anak-anak. Salah satu tempat 

untuk mengajarkan karakter adalah lembaga agama. Khusus untuk warga negara 

Indonesia yang beragama Kristen, sekolah minggu merupakan tempat untuk 

mengajarkan anak-anak nilai-nilai dan kebenaran agama, yang tidak didapatkan di 

sekolah formal. Sekolah minggu merupakan pendidikan non formal yang dikelola oleh 

gereja untuk mengajarkan anak-anak dari umat Kristen. Anak-anak tersebut berusia 

antara 2-17 tahun. Dengan demikian sekolah minggu merupakan tempat anak untuk 

mendapatkan pendidikan dasar, namun dalam bentuk pendidikan non formal.  

Kelemahlembutan merupakan karakter yang harus diajarkan kepada anak-anak, 

khususnya remaja (12-17 tahun) di sekolah minggu. Tujuan utama pengajaran di 

sekolah minggu, adalah mengajarkan anak-anak untuk memiliki karakter seperti Yesus 

Kristus Tuhan, dan kelemahlembutan adalah karakter yang dimiliki oleh Yesus Kristus 

Tuhan. Gereja melalui sekolah minggu perlu untuk mengajarkan anak-anak karakter 

kelemahlembutan, sehingga anak-anak dapat mempraktekkannya dalam kehidupan 

mereka dan berdampak pada kehidupan masyakarat.  

Keberhasilan anak dalam mempraktekkan karakter baik yang diajarkan di sekolah 

minggu akan memberikan dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Karakter yang diajarkan di sekolah minggu juga diajarkan di sekolah umum 

seperti ketekunan, kebaikan hati, tanggungjawab, menghormati sesama, penguasaan 

mailto:*johana.manubey@gmail.com
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diri, keberanian, ketertiban, sukacita, penuh semangat, kreatif, kerjasama, keberanian, 

kemurahan hati, keadilan, suka menolong, kejujuran, rendah hati, kerajinan, belas kasih, 

kebersihan, nasionalisme, sopan santun, dapat dipercaya. Saat ini bangsa Indonesia 

banyak memprakterkkan karakter tidak sabar, mudah marah, mudah terprovokasi, 

mudah tersinggung dan menuduh, egois, kekerasan, tidak toleransi, tidak tepat waktu, 

korupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan bahan ajar yang komprehensif yang 

bukan hanya memberikan pengetahun kepada anak terkait karakter yang baik, tetapi 

juga mendorong anak melakukan karakter yang baik tersebut, khususnya karakter 

kelemahlembutan.  

Kelemahlembutan tidak hanya identik dengan berkata sopan atau berlaku ramah, 

namun lebih dari pada itu kelemahlembutan berarti tidak menunjukkan kegeraman atau 

kemarahan terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai suatu kekeliruan dan 

merugikan. Suatu sikap yang menuntun diri sendiri dan orang lain dalam kebajikan 

tanpa rasa marah, kecewa, kegeraman, dan dendam, namun tetap dengan ketegasan 

dalam kasih, sukacita, penguasaan diri, sabar, ramah, pemaaf, lembut hati, rendah hati 

dan penuh hikmat (kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan, nasihat, pertimbangan dan 

kekuatan). Kelemahlembutan juga berarti tidak menyukai kekerasan, memperlakukan 

orang lain dengan kasih (Stevenson, 2006. Dengan demikian jika seseorang memiliki 

karakter kelemahlembutan, maka karakter yang juga dimilikinya adalah ketaatan, 

kerendahan hati, penguasaan diri, kesediaan untuk dididik, menghormati orang lain. 

Untuk dapat mengajarkan karakter kelemahlembutan, diperlukan bahan ajar 

yang dapat menuntun pengajar sekolah minggu dan remaja di sekolah minggu. Bahan 

ajar merupakan salah satu media pembelajaran yang dicetak. Bahan ajar cetak memiliki 

keuntungan yakni; tersedia, fleksibel, mudah digunakan, serta ekonomis. Dimana, 

media yang berbasis cetakan dituntut memiliki enam komponen utama yaitu; (1) 

konsistensi, (2) format, (3) organisasi, (4) daya tarik, (5) ukuran huruf, (6) ruang 

kosong. Bahan ajar cetak juga umumnya mempresentasikan materi dengan terintegrasi. 

Berfungsi untuk membantu pengajar dan remaja dalam melaksanakan pembelajaran. 

Bahan ajar memegang peranan yang penting selama proses pembelajaran, karenanya 

disusun secara sistematis yang memiliki tujuan pembelajaran, kompetensi yang ingin 

dicapai, materi pembelajaran yang diuraikan, prosedur pembelajaran, latihan yang harus 

dikerjakan. Bahan ajar yang merupakan bagian dari desain pembelajaran perlu untuk 

didesain secara baik untuk menjawab kebutuhan dari pebelajar. Untuk itu diperlukan 

strategi pengorganisasian pembelajaran. Gagne (2008) memberikan strategi untuk 

pengorganisasian konsep, prinsip atau prosedur disebut dengan stategi mikro. Gagne, 

dkk (2008:85-103) memberikan 5 kategori yang dapat dipelajari oleh pebelajar, yaitu; 

(1) informasi verbal, (2) ketrampilan intelektual (memberikan respon berbeda, konsep 

konkret, konsep abstrak, kaidah, kaidah yang lebih tinggi), (3) strategi kognitif, (4) 

sikap, (5) ketrampilan motorik. Pengembangan bahan ajar ini bertujuan untuk 

menumbuhkan karakter kelemahlembutan di sekolah minggu bagi pengajar dan anak 

sekolah minggu. 

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan yang merupakan salah 

satu dari ranah Teknologi Pembelajaran. Pengembangan bahan ajar ini menggunakan 

model Dick & Carey. Model ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan 

didasarkan pada teori desain pembelajaran (Dick, Carey & Carey, 2009). Model ini 

sangat sistematis dan dalam desainnya memberikan langkah-langkah yang terstrukur 

untuk mengembangkan bahan ajar yang spesifik untuk menyelesaikan permasalahan 
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dalam belajar, serta disesuaikan dengan karakteristik pebelajar (Gustafon & Branch, 

2002: 61). Model ini merupakan model yang berbasis pada pengembangan yang 

dilanjutkan dengan penelitian. Pengembangan bahan ajar ini menggunakan sembilan 

langkah dari sepuluh langkah yang dimiliki oleh model Dick & Carey. Kesembilan 

langkah tersebut, yakni; (1) mengidentifikasikan atau mengenal tujuan pembelajaran, 

(2) melakukan analisis pembelajaran., (3) mengidentifikasi karakterisitik pebelajar, (4) 

merumuskan tujuan performasi yang didasarkan pada analisis pembelajaran, (5) 

mengembangkan tujuan performasi yang didasarkan pada analisis pembelajaran, (6) 

mengembangkan strategi pembelajaran, (7) mengembangkan dan memilih materi 

pembelajaran, (8) mendisain dan melakukan penilaian formatif, (9) merevisi 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Pengembangan Dick dan Carey 

(Sumber: Dick, Carey and Carey, 2009:1) 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pengajar sekolah minggu dan anak yang berada pada kelas 

remaja sekolah minggu jemaat Ebenhaezer Oeba klasis kota Kupang, Gereja Masehi 

Injili di Timor.  

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian terbagi atas dua bagian yakni pengembangan bahan ajar 

menggunakan model Dick & Carey, serta pengujian produk.  

Tahapan pengembangan menggunakan model Dick & Carey, yakni; 

1. Mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran; identifikasi tujuan umum 

pembelajaran dilakukan dengan mengkaji pokok-pokok bahasan Kelemahlembutan, 

yakni; kelemahlembutan, mulut seorang pemuji, kerendahan hati, menghormati ayah 

dan ibu, penguasaan diri. 

2. Analisis pembelajaran; bertujuan untuk mengetahui ketrampilan bawahan 

subordinate skills yang mengharuskan pebelajar mengetahui langkah-langkah untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

3. Mengidentifikasi karakteristik dan pemahaman awal pebelajar; hal ini dilakukan 

untuk mengetahui karakterisitik pebelajar dan ketrampilan-ketrampilan khusus yang 

dimiliki oleh pebelajar. Karakteristik kemampuan awal dan karakteristik pebelajar 

dimaksudkan untuk mengetahui kualitas perseorangan yang selanjutnya dapat 

dijadikan pijakan dalam memprediksi strategi pengelolaan pembelajar (Degeng, 

1989). Pada tahapan ini karakterisitk yang dilihat adalah karakterisitik pengajar dan 

remaja yang ada di sekolah minggu. Terhadap karakteristik pengajar di sekolah 

minggu umumnya berbeda dengan pengajar di sekolah formal. Seturut dengan 
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perbedaan karakteristik pengajar pada sekolah formal dengan sekolah minggu, 

terdapat pula karateristik lain yang dimiliki baik oleh pengajar maupun remaja. 

Karakteristik tersebut adalah kecenderungan untuk bertutur secara kasar, perilaku 

yang cenderung keras dan kasar, pemahaman bahwa untuk mengatur seseorang yang 

keras diperlukan cara yang keras, stigma terhadap budaya Nusa Tenggara Timur 

yang mendorong kepada kekerasan. Dalam pengajaran kelemahlembutan, 

pemahaman awal pengajar dan remaja terhadap kelemahlembutan cukup rendah. 

Hal ini dikarenakan pengajaran terkait kelemahlembutan adalah pengajaran yang 

bersifat reflektif dan tindakan praktis. Secara umum baik pengajar dan remaja di 

sekolah minggu memahami kelemahlembutan hanya sebatas pada berbicara sopan 

dan tidak suka akan kekerasan, padahal kelemahlembutan bukan hanya terkait 

dengan bicara sopan dan tidak suka kekerasan tetapi lebih kepada ketaatan, 

kerendahan hati, penguasaan diri, dan kesediaan diri untuk diajar. Selain itu 

pengajar, tidak terlalu memahami bagaimana seharusnya mengajarkan karakter 

kelemahlembutan berdasarkan kebenaran Firman Tuhan dalam Alkitab sebagai kitab 

suci umat Kristen. Dengan demikian bahan ajar ini diperlukan untuk memberikan 

pemahaman kepada pengajar dan remaja tentang bagaimana kelemahlembutan itu, 

dan praktek hidup yang menunjukkan kelemahlembutan.  

4. Perumusan tujuan khusus pembelajaran; merumuskan tujuan performasi yang 

didasarkan pada analisis pembelajaran dan masukkan tentang karakteristik 

pebelajar. Kemudian pembelajar menyusun pernyataan spesifik tentang apa yang 

dilakukan pembelajar dalam menyelesaikan pembelajaran.  

5. Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan; dalam bahan ajar kelemahlembutan 

yang dikembangkan untuk sekolah minggu, tidak memiliki butir-butir tes acuan 

diberikan kepada pengajar dan kepada anak dalam hal ini pre-test dan post-test. 

Tetapi untuk menjawab akan kebutuhan tersebut, pengajar diberikan dengan 

pertanyaan-pertanyaan reflektif. Sedangkan untuk remaja diberikan berupa aktivitas-

aktivitas anak yang mendorong anak untuk merefleksikan tindakannya, serta 

pertanyaan-pertanyaan reflektif yang dijawab anak untuk mengukur ketercapaian 

pembelajaran. 

6. Mengembangkan strategi pembelajaran; Strategi pembelajaran adalah penataan 

cara-cara pembelajaran sehingga terwujudnya suatu urutan langkah prosedural yang 

dapat dipakai untuk mencapai hasil yang diinginkan (Degeng.1997).Dalam langkah 

ini pengembang mengidentifikasi strategi pembelajaran yaitu, strategi 

pengorganisasian isi/materi, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan. 

a. Strategi pengorganisasian isi/materi;Strategi penataan isi bahan ajar dilakukan 

dengan menggunakan strategi cooperative learning, reflective learning, active 

inspire learning. Ketiga strategi ini dimodifikasi dalam setiap bab pembelajaran 

yang diberikan. Dimana ketiga strategi ini memanfaatkan metode-metode yang 

berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dimana ketiga strategi ini 

didasarkan pada teori socil interpendence, konstruktivistik, humanistik, dan 

behavioristik. 

b. Strategi penyampaian; komponen penting dalam mempreskripsikan strategi 

penyampaian yaitu media yang digunakan dan disesuaikan dengan karakteristik 

remaja. Dalam strategi penyampaian isi bahan ajar ini banyak menggunakan 

gambar, cerita ilustrasi, serta contoh-contoh kongkrit. Selain untuk membantu 

memperjelas penyampaian materi juga dapat mendorong remaja untuk dapat 

melakukan tindakan kelemahlembutan. Bahasa yang digunakan didesain 
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sederhana agar konsep yang ingin diberitahukan dipahami oleh pengajar ke 

remaja dapat tersampaikan.  

c. Strategi pengelolaan; strategi pengelolaan berkaitan dengan pengaturan 

penggunaan strategi pembelajaran yang meliputi; strategi pengorganisasian isi 

dan strategi penyampaian. Dalam pengelolaan bahan ajar ini, pertemuan tatap 

muka sebanyak 5x pertemuan bagi pengajaran kelemahlembutan.  

7. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran; Materi pelajaran didasarkan 

pada tujuan pembelajaran, strategi, aktivitas latihan, dan assessment pribadi. 

Pengembangan bahan ajar ini mengacu pada pembelajaran yang kooperatif, 

reflektif, dan aktif, dimana pengembang memilih bahan, mengembangkannya, untuk 

digunakan oleh pengajar sebelum menyajikannya kepada remaja di sekolah minggu. 

8. Mendesain dan melakukan penilaian formatif; Setelah menyusun prototype atau draf 

bahan ajar, selanjutnya dilakukan penilaian formatif. Penilaian formatif digunakan 

untuk memperoleh data untuk merevisi atau memperbaiki draf bahan ajar. Ada tiga 

tahapan evaluasi formatif, yakni: (1) uji perorangan, yakni perancang berkerja sama 

dengan pengajar sekolah minggu secara perseorangan, (2) uji kelompok kecil, yakni 

sekelompok pengajar terdiri lima orang. Dengan pembagian yakni empat orang yang 

merupakan representasi dari pengajar sekolah minggu kelas remaja dalam satu 

jemaat yang berada pada klasis kota Kupang dan seorang pengajar remaja sekaligus 

pendeta jemaat pada salah satu jemaat di daerah desa, (3) uji coba lapangan, yakni 

mengujikan prosedur untuk memberlakukan pengajaran dalam suatu kondisi yang 

senyata mungkin dalam suatu jemaat. 

9. Merevisi Produk Pembelajaran; revisi dilakukan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan bahan ajar apabila terdapat kekurangan ataupun masih belum 

memenuhi kriteria yang diharapkan setelah melalui validasi ahli media, ahli desain, 

ahli materi, dan hasil uji coba perseorangan, kelompok kecil, dan lapangan. Data 

yang diperoleh dari penilaian formatif disimpulkan dan diuraikan sebagai usaha 

untuk mengenali kesulitan pebelajar dalam mencapai tujuan dan untuk 

menghubungkan kesulitan-kesulitan ini dengan kekurangan tertentu dalam 

pembelajaran. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Desian Uji Produk 
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Analisis data hasil penelitian berupa analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

Analisis kualitatif diperlukan dalam menganalisis data lisan dan tulisan. Sedangkan 

analisis kuantitatif diperlukan untuk menganalisis tabulasi data kuantitatif yang 

diperoleh dari hasil validasi ahli dan hasil tes uji lapangan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bahan ajar untuk menumbuhkan karakter kelemahlembutan di sekolah minggu 

dalam implementasinya berdasarkan hasil uji ahli dan penggunaan di lapangan 

memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa bahan ajar ini layak untuk digunakan. 

Tabel di bawah ini akan menunjukkan data kelayakan dari bahan ajar.  
Tabel 1. Hasil Uji Kelayakan Produk Bahan Ajar 

No Produk Ahli Isi Ahli 

Media 

Ahli 

Desain 

Perseorangan Kelompok 

Kecil 

Lapangan 

1 Bahan Ajar 92% 94% 80% 80% 93.41% 87% 

2 Panudan 

Pengajar 

93% 90% 80% 79% 92% 83% 

Dengan menggunakan rumus untuk perhitungan kelayakan produk                                                  

    (
  

  1
       ) dan kriteria kelayakan bahan ajar, maka berdasarkan hasil yang 

ditunjukkan oleh tabel 1, diketahui bahwa bahan ajar yang dikembangkan ini valid atau 

layak untuk digunakan. Terhadap hasil pengisian angket yang dilakukan oleh remaja 

sebanyak 33 orang yang secara konsisten mengikuti ibadah sekolah minggu, dalam hal 

ini ibadah yang menggunakan bahan ajar untuk menumbuhkan kelemahlembutan, 

diperoleh persentasi 89.18%. Angka ini menunjukkan bahwa remaja memahami 

pengajaran yang diberikan, serta bahan ajar ini dapat menumbuhkan karakter 

kelemahlembutan bagi mereka. Untuk pengujian ahli dipilih 3 orang ahli sebagai ahli 

isi, media, dan desain pembelajaran. Untuk uji perseorangan dipilih 2 orang pengajar 

sekolah minggu dari klasis yang berbeda yakni klasis Kota Kupang dan Kupang 

Tengah. Untuk uji kelompok kecil dipilih 5 orang pengajar sekolah minggu, dimana 4 

orang pengajar sekolah minggu berasal dari 1 gereja yang sama di klasis Kota Kupang, 

sedangkan 1 orang pengajar lagi merupakan pendeta sekaligus pengajar sekolah minggu 

pada jemaat Pniel Oebaki klasis Amarasi Timur yang berada di daerah pedesaan. 

Produk pembelajaran yang dikembangkan ini berupa bahan ajar cetak yang 

dipergunakan untuk mengajarkan Kelemahlembutan pada anak sekolah minggu, 

terkhususnya remaja yang berusia 12 sampai 17 tahun pada Gereja Masehi Injili di 

Timor (GMIT). Produk ini dapat digunakan bagi jemaat yang berada pada wilayah 

pedesaan, urban, dan perkotaan. Produk ini juga tidak terbatas penggunaannya pada 

GMIT saja tapi dapat digunakan secara luas di seluruh Indonesia. Penggunaan produk 

ini dikatakan dapat digunakan secara luas, dikarenakan produk yang dikembangkan 

untuk mengajarkan Kelemahlembutan berisikan bahan pengajaran yang sesuai 

dengan kebenaran Firman Tuhan yang  dapat diaplikasikan dimana saja. Konten 

bahasan yang terdapat dalam bahan ajar memungkinkan untuk diajarkan secara luar dan 

tidak hanya dalam lingup GMIT. Pengajaran kelemahlembutan yang merupakan salah 

satu harta bagi umat Kristen untuk dimiliki patut diajarkan dan ditanamkan di seluruh 

Indonesia, sehingga umat Kristen dalam hal ini remaja secara khusus dapat berdampak 

bagi lingkungannya.  

Dalam materi pembelajaran yang termuat dalam bahan ajar ini terdapat 5 

pengajaran utama yang berkaitan dengan karakter kelemahlembutan. Pengajaran 

tersebut adalah; kelemahlembutan, mulut seorang pemuji, kerendahan hati, 

menghormati orang tua, penguasaan diri. Kelima pengajaran ini terkait dengan nilai 
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utama yang terkandung dalam kelemahlembutan yakni ketaatan, kerendahan hati, 

kesediaan dididik, dan penguasaan diri. Menurut Reigeluth, Bunderson dan Merril 

(dalam Degeng, 1988) uraian materi pembelajaran merupakan strategi pengorganisasian 

mata kuliah (dalam hal ini pengajaran kelemahlembutan pada sekolah minggu) dan 

sebagai struktur strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan 

mensintesis fakta, konsep, prosedur dan prinsip-prinsip yang berkaitan. 

Uraian materi pembelajaran bukan hanya diberikan kepada remaja, tetapi juga 

diberikan kepada pengajar. Pemberian pemahaman pengajaran terhadap pengajar 

diperlukan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terlebih dahulu terhadap 

pengajar terkait karakter kelemahlembutan. Pemahaman ini diperlukan pengajar bukan 

hanya supaya mereka dapat menyampaikan kepada remaja, terlebih dari pada itu mereka 

dapat melakukannya dan menjadi contoh bagi pengajar yang lain dan remaja yang 

diajar. Hal ini akan selaras dengan pendapat Loreman (2014) bahwa anak akan lebih 

cenderung untuk mengikuti atau bersikap baik jika melihat contoh terlebih dahulu dari 

orang dewasa yang mengajarkan mereka. Karakter kelemahlembutan akan yang 

diajarkan dalam 5 pengajaran utama pada bahan ajar ini, menolong untuk memberikan 

pemahaman bagaimana bertindak lemahlembut. Ketaatan, kerendahan hati, penguasaan 

diri, dan kerinduan untuk dididik merupakan karakter yang ada dalam 

kelemahlembutan. 

Pemilihan kelemahlembutan sebagai materi pembelajaran dikarenakan mulai 

hilangnya kelemahlembutan dalam kehidupan setiap hari baik dalam kehidupan 

keluarga, bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan bergereja. Keadaan masyarakat saat 

ini menggambarkan hilangnya kelemahlembutan dari setiap kehidupan. Ketidaktulusan, 

ketidaktaatan, ketidakadilan, pertengkaran, kekerasan, korupsi, kekerasan seksual, 

pemaksaan kehendak, dendam, fitnah terhadap sesama dan lain sebagainya yang tidak 

sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan dan nilai bangsa itulah yang terjadi. Agama 

justru juga menjadi alat untuk melakukan kekerasan. Sehingga pengajaran 

kelemahlembutan diajarkan untuk mengingatkan dan menumbuhkan kembali nilai yang 

sebenarnya dari seorang remaja bahkan manusia sebagai ciptaan Tuhan.  

Karakter kelemahlembutan juga perlu diajarkan dan ditumbuhkan dalam 

kehidupan setiap orang. Hal ini harus perlu dilakukan karena banyak orang yang 

menggangap bahwa kelemahlembutan tidak mungkin dapat dimiliki. Hasil wawancara 

dan diskusi dengan lebih dari 30 orang yang terdiri dari pengajar, pegawai, guru, 

remaja, penginjil, ibu rumah tangga, aktivis, bahkan pendeta didapatkan bahwa ketaatan 

bisa dilakukan, rendah hati juga, tanggungjawab, disiplin, mulut yang tidak berkata 

kotor dapat juga dilakukan, namun tidak dengan kelemahlembutan yang dikatakan sulit 

untuk dilakukan. Beberapa alasan mengapa karakter ini sulit dilakukan bahkan dihidupi; 

pertama, budaya kekerasan yang sulit untuk diputuskan dan terjadi dimana saja. Bahkan 

usaha-usaha untuk menghentikan kekerasan juga justru melalui jalur kekerasan. Kedua, 

pengajaran terhadap karakter ini sangat kurang, pengajaran terhadap tanggungjawab, 

disiplin, kerja keras, semangat, justru lebih mendominasi, padahal jika 

kelemahlembutan diajarkan maka sikap-sikap tersebut sudah termasuk didalamnya. 

Ketiga, sulitnya mendapatkan contoh kehidupan masyarakat yang menunjukkan 

kelemahlembutan. Hal ini juga terbalik dengan sikap displin, kerja keras, 

tanggungjawab, yang sangat mudah untuk didapatkan dalam kehidupan setiap hari. 

Keempat, tidak diketahui bagaimana harus menumbuhkan kelemahlembutan, 

bagaimana memulainya, bahkan bagaimana melakukannya.  
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Dalam pengimplementasian pengajarannya bahan ajar ini menggunakan strategi 

cooperative learning, reflective learning, dan active inspiring learning dipilih untuk 

mengorganisasi isi pada bahan ajar untuk menumbuhkan kelemahlembutan. Karena 

sifatnya yang fleksibel dan sesuai dengan materi yang diajarkan dalam bahan ajar. 

Dengan metode yang digunakan yakni games, menggubah lagu, mind mapping, diskusi 

kelompok, berbagi pendapat, presentasi, dan refleksi. Cooperative learning dipilih 

dikarenakan strategi ini mendorong remaja untuk dapat bekerja sama, mendengarkan 

dan menerima pendapat orang lain, berinteraksi secara positif dalam kelompok (Slavin, 

2002). Cooperative learning juga mengandung nilai kerjasama, kerendahan hati, 

kesediaan untuk mendengarkan pendapat orang lain.  

Reflective learning dipilih karena strategi ini menolong remaja untuk 

merenungkan kembali, bahkan merenungkan secara utuh dampak dari setiap tindakan 

yang telah dan akan dilakukan. Strategi ini mendorong remaja untuk belajar dari apa 

yang telah dilakukan dan bagaimana dampaknya terhadap mereka, sehingga mereka 

dapat memiliki kerelaan hati dan pengetahuan akibat perenungan untuk dapat berubah. 

Active inspiring learning merupakan strategi yang mendorong mereka untuk terlibat 

aktif dalam pembelajaran di sekolah minggu, sehingga pola teacher centered yang 

selama ini terjadi menjadi berubah kearah student centered. Selain itu active inspring 

learning mendukung untuk melakukan aktivitas yang menimbulkan kepekaan terhadap 

lingkungan sekitar. 

Dalam bahan ajar ini menggunakan teori behavioristik, konstruktivistik, dan 

humanis sebagai pendekatannya. Ketiga teori ini digunakan karena memiliki keterkaitan 

erat dengan kelemahlembutan. Behavioristik digunakan karena bahan ajar ini 

mengajarkan tentang karakter atau sikap. Konstruktivistik dipilih dikarenakan dalam 

pengajaran tentang kelemahlembutan mendorong remaja untuk mengkonstruk 

pemikiran mereka berdasarkan pengalaman dan pengajaran dalam hal ini melakukan 

refleksi terhadap pengajaran yang diterima untuk membentuk sikap yang baru yang 

sesuai dengan pengajaran. Sedangkan teori humanistik digunakan dikarenakan dalam 

pengajaran tentang kelemahlembutan kepercayaan terhadap sisi penghargaan terhadap 

setiap orang dan dalam kelemahlembutan tidak ada paksaan terhadap setiap orang. 

Aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah minggu pada 

remaja menekankan pada bagaimana mereka memahami kelemahlembutan, apa yang 

harus mereka lakukan untuk mendapatkan kelemahlembutan, dan bagaimana mereka 

dapat melakukan kelemahlembutan. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan 

pembukaan, dimana melakukan tindakan refleksi untuk memahami apa itu 

kelemahlembutan dan karakter lain yang ada dalamnya. Refleksi dilakukan melalui 

games, menuliskan pada flip card, menceritakan pengalaman, tanya jawab.  

Dari hasil penelitian dalam aktivitas yang dilakukan di sekolah minggu dengan 

durasi waktu 2 jam untuk tiap pertemuan diketahui bahwa terkait dengan 

kelemahlembutan, sebenarnya remaja telah memiliki pengetahuan yang terkait tindakan 

yang bersifat lemahlembut dan tidak. Remaja mengetahui bahwa marah, berkata kasar, 

melawan orang tua, berkelahi, bertengkar, membuli teman, memaki, dendam, sombong, 

melakukan kekerasan, tidak mau mengakui kesalahan, tidak menghargai orang lain, 

tidak sabar, egois, membedakan sesama adalah tindakan yang tidak lemahlembut. 

Sebaliknya, remaja juga mengetahui bahwa membantu orang tua, mengasihi sesama, 

menolong orang lain, berbicara dengan sopan, sabar, tidak lekas marah, taat, penyayang, 

rendah hati, taat, sopan, mengakui kesalahan, memiliki kebaikan hati, tidak berkata 

kasar, ramah, pengertian adalah sikap yang menunjukkan kelemahlembutan. Remaja 
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beranggapan bahwa melakukan tindakan kelemahlembutan dan tidak lemahlembut 

selama ini dicontohkan oleh orang dewasa sejalan, dalam artian seseorang bisa menjadi 

lemahlembut dan tidak lemahlembut dalam waktu yang sama. Sehingga dapat dianggap 

bahwa menjadi sebuah kewajaran jika remaja juga melakukan hal yang sama. Bagi 

remaja merupakan hal biasa jika pada keadaan tertentu menjadi marah terhadap hal 

yang tidak disukai, dan menjadi baik terhadap hal yang disukai. Misalnya, saya akan 

memberikan pertolongan kepada seseorang jika orang tersebut baik kepada saya, atau 

saya akan membuli teman sekelas karena dia aneh atau dia lemah. Kemudian, remaja 

belum memiliki pemahaman yang benar tentang kelemahlembutan itu sendiri. Remaja 

belum mengetahui dan memahami bahwa memiliki karakter kelemahlembutan berarti 

tidak lagi melakukan ketidaklemahlembutan dalam hal apapun. Contoh yang ditemukan 

dalam penelitian adalah remaja dengan mudah menjawab bahwa Tuhan pernah marah, 

sehingga wajar jika manusia juga marah. Remaja tidak memiliki pemahaman yang 

benar bahwa Tuhan tidak pernah marah, karena kemarahan tidak berasal dari Tuhan 

karena Tuhan adalah sumber kelemahlembutan. Demikianlah kelemahlembutan tidak 

bisa sejalan dengan ketidaklemahlembutan. Remaja belum melihat adanya orang 

dewasa yang melakukan kelemahlembutan secara utuh dalam lingkungan setiap hari. 

Misalnya, guru di sekolah yang dapat menjadi contoh untuk tindakan kelemahlembutan, 

justru adalah pelaku kekerasan. Remaja juga masih memiliki kebingungan dalam 

menentukan harus bersikap lemahlembut atau tidak. Hal ini terjadi karena remaja belum 

memiliki pengetahuan yang benar terkait bagaimana caranya meninggalkan tindakan 

tidak lemahlembut dan memulai untuk melakukan kelemahlembutan.  

Dampak produk bahan ajar Bahan ajar kelemahlembutan ini memberikan 

pengaruh terhadap pengajar dan remaja. Berdasarkan pengakuan dalam wawancara dan 

pengisian angket oleh pengajar diperoleh hal-hal sebagai berikut; 1) Bahan ajar ini 

menolong pengajar sebagai salah satu sumber untuk pengajaran terkait karakter 

terhadap anak remaja, dikarenakan bahan ajar untuk remaja cukup sulit untuk peroleh. 

2) Bahan ajar ini mendorong pengajar untuk tidak lagi menggunakan metode pengajaran 

yang monoton yakni; tanya-jawab dan ceramah, seperti yang selama ini digunakan. 3) 

Bahan ajar menolong pengajar untuk memiliki pengetahuan terhadap strategi dan 

metode yang bervariasi. 4) Bahan ajar menolong pengajar untuk mempersiapkan diri 

lebih baik untuk kegiatan pembelajaran, termasuk penyiapan media yang selama ini 

tidak dilakukan. 5) Bahan ajar ini menolong pengajar untuk memahami 

kelemahlembutan dan mendorong pengajar untuk dapat menjadi pelaku 

kelemahlembutan. 6) Bahan ajar ini menggunakan bahasa sederhana yang mudah untuk 

dimengerti dan dilakukan setiap petunjuk yang ada didalamnya. 7) Bahan ajar ini sesuai 

dengan karakteristik GMIT, dan memuat pembahasan tentang kelemahlembutan yang 

tidak pernah dipikirkan sebelumnya. 8) Bahan ajar ini menolong pengajar untuk terlebih 

dahulu belajar menjadi pelaku dari tindakan kelemahlembutan, sebelum 

mengajarkannya kepada remaja. Walaupun sulit untuk dilakukan, namun bahan ajar ini 

menumbuhkan kerinduan untuk menjadi pelaku Firman. 

Berdasarkan hasil pengisian angket oleh remaja, catatan dari orang tua, 

pengamatan saat kegiatan sekolah minggu berlangsung, dan wawancara dengan 

pengajar, berikut ini dipaparkan pengaruh bahan ajar kelemahlembutan terhadap remaja; 

1) Remaja dapat memahami sesungguhnya yang dimaksudkan dengan 

kelemahlembutan, dan karakter yang terkandung dalam kelemahlembutan. 2) Remaja 

merasa senang dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, dikarenakan aktivitas 

yang dilakukan menyenangkan dan tidak membosankan. 3) Remaja dapat saling 
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berkomunikasi secara positif diantara mereka untuk mendiskusikan dan memahami 

pengajaran. 4) Remaja dapat saling mengahargai dan mendengarkan pendapat 

temannya. 5) Remaja dapat memahami dan memiliki kerinduan untuk melakukan 

kelemahlembutan. Hal ini dibuktikan dengan adanya catatan dari orang tua, dan 

pengakuan jujur saat dalam refleksi tiap awal dan akhir pembelajaran. 6) Remaja 

memiliki kerinduan untuk melakukan tindakan kelemahlembutan. Berdasarkan hasil 

pengamatan dalam setiap proses pembelajaran remaja belajar untuk; mendengarkan 

sesama, menerima pendapat sesama, bekerja-sama, bersikap jujur dan mengakui 

kesalahan dalam pembelajaran walaupun untuk mengetahui hal tersebut harus dilakukan 

secara menutup mata, dikarenakan remaja masih merasa malu, dan tidak terbiasa untuk 

mengakui kesalahan. Remaja berusaha untuk belajar jujur dan melakukan sikap yang 

baik. Berdasarkan pengakuan pengajar; 1) Remaja yang selama ini pendiam dan tidak 

mau berbicara akhirnya terlibat aktif dalam pembelajaran bahkan menjadi presenter 

mewakili kelompoknya. 2) Remaja yang biasanya terlalu aktif dalam kelas, menjadi 

lebih tenang dan mendengarkan sesamanya. 3) Remaja yang biasanya tidak suka 

melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran, ternyata mau terlibat. 4) Remaja yang 

biasanya tidak terlalu berinteraksi dengan temannya di sekolah minggu, mau 

berinteraksi. 5) Remaja menjadi aktif dan kreatif selama pembelajaran. 6) Remaja 

menjadi antusias untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu. 7) Remaja menjadi lebih 

jujur dan terbuka dalam menyampaikan pendapat, dan mengakui kesalahan mereka. 

Berdasarkan catatan yang diberikan oleh orang tua; 1) Remaja  berusaha untuk menjadi 

anak yang lemahlembut, mendengarkan orang tua, membantu orang tua, sudah jarang 

mengeluarkan kata-kata kotor, sudah lebih mau mendengarkan orang tua, sudah mulai 

berbicara sopan, sudah jarang menggosipkan teman, disiplin belajar, masih cukup kasar, 

dan terkadang belajar untuk memuji-muji Tuhan. 2) Orang tua merasakan anak mereka 

mulai melakukan hal yang baik dengan adanya pengajaran kelemahlembutan. 3) Orang 

tua merasakan sikap anak mulai berubah secara perlahan-lahan. 4) Orang tua merasa 

senang dikarenakan sikap anak yang mulai berubah.  

PENUTUP 

Dari hasil pengembangan produk bahan ajar Kelemahlembutan: Strategi Untuk 

Menumbuhkan Karakter Kelemahlembutan di Sekolah Minggu. Dengan keberadaannya 

sebagai salah satu sumber belajar bagi remaja menolong pengajar dan remaja 

memahami dan menumbuhkan karakter kelemahlembutan. Strategi yang digunakan 

menolong remaja untuk merefleksikan diri, dan terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Kecerdasan secara spiritual menjadi kunci untuk mendapatkan hubungan yang 

baik secara sosial, menumbuhkan perilaku-perilaku baik, dan pencapaian akademik 

(Rosebourgh & Laverret, 2011). Kecerdasan spiritual berarti hubungan yang benar dan 

baik dengan Tuhan, yang akan mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang 

benar untuk kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara.  

Dari hasil penelitian ini, strategi yang digunakan untuk pengajaran karakter 

kelemahlembutan di sekolah minggu dapat juga digunakan untuk melakukan penelitian 

pada area yang lebih luas, misalkan di lingkungan sekolah. Bagimana menggunakan 

strategi dan metode yang ada dalam bahan ajar ini untuk mengajarkan kelemahlembutan 

ataupun karakter lainnya pada sekolah formal. 
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Abstrak 

Sekolah dasar (SD) sebagai satuan pendidikan dasar ditujukan untuk membantu 

peserta didik berkembang ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

Pencapaian tujuan tersebut melibatkan berbagai komponen. Diantaranya adalah 

bimbingan dan konseling. Sekolah dasar (SD) sebagai satuan pendidikan dasar 

ditujukan untuk membantu peserta didik berkembang ke arah pencapaian tujuan 

pendidikan nasiona. Bimbingan dan konseling (BK)  sebagai komponen integral 

bimbingan dan konseling di SD dimkasudkan untuk membantu peserta didik 

memahami diri, menerima diri, dan mengarahkan diri bagi pencapaian 

perkembangan optimal. Dengan demikian, BK diselenggarakan untuk  membantu 

peserta didik mencapai perkembangan utuh pendidikan dalam kerangka pencapaian 

tujuan pendidikana nasional.Pencapaian tujuan tersebut menuntut personalia SD 

untuk memahami hakikat BK SD dan manajemen BK SD. Karena itu, bahasan  

artikel dipusatkan pada kedua  konsep tersebut berdasarkan tinjauan pendekatan 

perkembangan. Pendekatan tersebut sesuai dengan kondisi anak yang sedang berada 

pada masa bertumbuh dan berkembang ke arah generasi emas Indosenia. 

Kata kunci: Bimbingan dan konseling, pendekatan perkembangan, SD 

 

Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu satuan pendidikan dasar yang 

menyelenggarakan pendidikan umum. Pendidikan SD dimaksudkan untuk meletakkan 

dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan meningkatkan pendidikan lebih lanjut (PP 19/2005). Akhirnya 

pendidikan SD berupaya membantu peserta didik  mencapai perkembangan utuh 

pendidikan dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikana nasional. 

 Pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut menuntut berfungsinya semua 

komponen integral sistem pendidikan SD. Pendidikan SD terdiri atas komponen utama 

manajemen dan supervisi, pembelajaran bidang studi, dan bimbingan dan konseling 

(BK) (ABKIN, 2007). Sebagai bagian integral sistem pendidikan SD, BK diharapkan 

dapat memfasilitasi perkembangan peserta didik pada semua aspek mereka, yaitu aspek 

pribadi, sosial, belajar, dan karier. 

 Ada banyak pendekatan yang berkembang sejauh ini dalam penyelenggaraan 

BK. Myrick (1993) mengemukakan empat pendekatan dasar dalam penyelenggaraan 

BK, yaitu pendekatan krisis, remedial, preventif, dan perkembangan. Pendekatan krisis 

menekankan pelaksanaan BK yang didasarkan pada masalah kritis yang dialami peserta 

didik. Pendekatan remedial lebih menekankan penyelenggaraan BK dengan tujuan 

untuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki peserta didik. Pendekatan preventif lebih 

menekankan penyelenggaraan BK yang bertujuan mencegah terjadinya masalah-

masalah yang mungkin dialami peserta didik.  

 Pendekatan perkembangan adalah pendekatan dalam pemberian layanan BK 

yang menekankan pada identifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman 

yang diperlukan peserta didik agar berhasil dalam aspek belajar, pribadi, sosial, dan 

kariernya. Pendekatan ini lebih proaktif daripada ketiga pendekatan sebelumnya. 

Konselor dengan orientasi pendekatan perkembangan akan merancang program BK 

yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik sehingga mereka memiliki 

mailto:m.ramli25@yahoo.com
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kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman yang diperlukan dalam hidup mereka. 

 Program BK yang dirancang dengan baik akan mengakomodasi ketiga 

pendekatan (krisis, remedial, dan preventif) secara seimbang demikian pula pendekatan 

perkembangan. Konselor yang memilih pendekatan perkembangan akan menggunakan 

unsur-unsur penanganan krisis, pembentukan keterampilan, aktivitas remedi, program 

pencegahan, dan layanan dasar bimbingan perkembangan yang komprehensif. Konselor 

demikian akan menetapkan tujuan yang akan dicapai peserta didik dan menyertainya 

dengan rencana untuk mencapai tujuan  tersebut dalam bidang belajar, pribadi, sosial, 

dan karier. 

 Mengingat peserta didik SD sedang berada dalam proses tumbuh kembang, 

maka pendekatan perkembangan cocok untuk mereka. Bahasan Bimbingan dan 

Konseling (BK) berikut ini diharapkan dapat menjelaskan hakikat BK di Sekolah Dasar 

(SD) dan hakikat manajemen BK di SD dalam upaya pelaksanaan BK perkembangan di 

SD. 

Hakikat BK di SD 

Pengertian 

Bimbingan dan konseling merupakan   proses pemberian bantuan kepada peserta 

didik agar dapat memahami diri, menerima diri, dan mengarahkan diri bagi pencapaian 

perkembangan optimal. Dengan demikian, BK diselenggarakan untuk  membantu 

peserta didik mencapai perkembangan optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, 

kemampuan, bakat, minat, dan cita-citanya. 

Tujuan BK SD 

Secara khusus, BK bertujuan membantu siswa agar dapat mencapai tugas-tugas 

perkembangan yang meliputi aspek pribadi-sosial, akademik, dan karier sebagai berikut 

(ABKIN, 2007; Furqon, (ed.), 2005):  (1) Tujuan BK terkait aspek pribadi-sosial adalah 

sebagai berkut, yaitu agar peserta didik: (a) memiliki pemahaman diri, (b) 

mengembangkan sikap positif, (c) membuat pilihan kegiatan, (d) mampu menghargai 

orang lain, (e) memiliki rasa tanggung jawab, (f) mengembangkan keterampilan 

hubungan antar pribadi,  (g) dapat menyelesaikan masalah, dan (h) dapat membuat 

keputusan secara baik; (2) Tujuan BK terkait aspek akademik adalah sebagai berikut, 

yaitu agar peserta didik: (a) melaksanakan cara-cara belajar yang benar, (b) 

melaksanakan tujuan dan rencana pendidikan, (c) mencapai prestasi belajar secara 

optimal sesuai bakat dan kemampuannya, dan (d) memiliki keterampilan untuk 

menghadapi ujian; dan (3) Tujuan BK terkait aspek karier adalah sebagai berikut, yaitu 

agar peserta didik: (a) mengenali macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis 

pekerjaan, (b) menentukan cita-cita dan merencanakan masa depan, (c) mengeksplorasi 

arah pekerjaan, dan (d) menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan 

pekerjaan. 

Karakteristik BK SD 

 Beberapa karakteristik penting yang membedakan BK di SD dengan seting 

pendidikan lainnya adalah sebagai berikut (Furqon, (ed.), 2005): (1) BK di SD lebih 

menekankan pentingnya peran guru dalam penyelenggaraan  layanan BK. Di SD belum 

diangkat tenaga khusus yang menangani layanan BK karena itu guru kelas, guru mata 

pelajaran, dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan memegang peran penting dalam 

penyelenggaraan layanan BK. Meskipun demikian, Permendikbud 2014 tentang 

Bimbingan dan konseling mengemukakan bahwa penyelenggaraan BK pada 
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SD/MI/sederajat dilakukan oleh konselor atau guru BK, (2) BK di SD lebih difokuskan 

pada pengembangan pemahaman diri, pencegahan terjadinya masalah, dan 

pengembangan kemampuan berinteraksi secara efektif dengan orang lain, (3) BK di SD 

lebih banyak melibatkan peran orang tua karena pengaruh mereka dalam kehidupan 

anak sangat penting. Untuk itu, keberhasilan layanan BK di SD tidak terlepas dari peran 

aktif orang tua peserta didik, (4) BK di SD ditekankan pada pemahaman karakteristik 

kehidupan anak secara unik. Meskipun para peserta didik berada pada satu kelas dengan 

usia yang relatif sama, mereka adalah pribadi yang khas dan perlu didekati sesuai 

dengan kekhasan mereka, (5) BK di SD ditekankan pada kepekaan dan kepedulian 

terhadap kebutuhan dasar anak seperti kebutuhan untuk matang dalam penerimaan dan 

pemahaman diri dan kebutuhan dasar yang lain, (6) BK di SD hendaknya didasarkan 

pada keyakinan bahwa masa usia SD merupakan tahapan yang amat penting dalam 

perkembangan anak. Masa ini merupakan persiapan dalam memasuki masa kehidupan 

selanjutnya yang penuh dengan tantangan yang belum dijumpai sebelumnya, (7) BK di 

SD lebih banyak didasarkan pada pendekatan BK perkembangan. Pendekatan ini lebih 

sesuai dengan hakikat anak yang sedang bertumbuh dan berkembang sehingga BK di 

SD mendampingi dan memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik. 

Komponen Program BK di SD 

 Program BK perkembangan yang komprehensif yang diterapkan di SD memiliki 

empat komponen program yaitu (1) layanan dasar bimbingan, (2) perencanaan 

individual dan peminatan peserta didik, (3) layanan responsif, dan (4) dukungan sistem 

(Gysbers & Henderson, 2006; Undang-undang Sisdiknas Nomor 20/2003; Muro & 

Kottman, 1995). 

Layanan dasar bimbingan 

 Layanan dasar bimbingan. adalah proses pemberian bantuan terhadap semua 

peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan 

sikap dalam bidang pribadi-sosial, akademik, dan karir yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas-tugas perkembangan mereka. Layanan tersebut merupakan inti 

pendekatan perkembangan yang diorganisasikan sekitar perencanaan dan eksplorasi 

karir, pengetahuan tentang diri dan orang lain, dan perkembangan akademik. Dalam 

pelaksanaannya, layanan dasar bimbingan tersebut antara lain menangani topik-topik 

seperti keberhargaan diri, motivasi untuk sukses, pembuatan keputusan dan pemecahan 

masalah, keterampilan komunikasi dan antarpribadi, kesadaran lintasbudaya, dan 

perilaku bertanggung jawab. 

 Pelayanan dasar bimbingan dilaksanakan dengan menyampaikan bahan 

bimbingan kelompok atau klasikal kepada semua siswa di dalam dan di luar kelas 

berdasarkan jadwal secara regular yang terintegrasi dengan mata pelajaran dan/atau 

mandiri, berkonsultasi dengan kepala sekolah dan personalia sekolah yang lain, dan 

mengoordinasikan pelaksanaan layanan dasar bimbingan sehingga layanan tersebut 

benar-benar bermanfaat bagi semua peserta didik. 

Perencanaan individual  dan peminatan peserta didik 

 Perencanaan individual dan peminatan peserta didik merupakan proses 

pemberian bantuan kepada semua siswa dalam membuat dan mengimplementasikan 

rencana dan pemilihan peminatan pribadi-sosial, belajar, dan karier. Tujuan utama 

layanan ini ialah membantu siswa belajar memantau dan memahami pertumbuhan dan 

perkembangannya sendiri dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi 
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tersebut dalam perencanaan masa depannya dan pemilihan dan pemantapan peminatan 

dalam bidang pribadi social, belajar, dan karier. 

 Layanan ini menangani perencanaan yang berkaitan dengan bidang pendidikan, 

karier, dan pribadi-sosial. Isi layanan perencanaan individual dan peminatan peserta 

didik adalah sebagai berikut. Dalam bidang pendidikan, topik-topik yang penting antara 

lain perencanaan kegiatan belajar dan penggunaan keterampilan belajar, peningkatan 

kesadaran pilihan pendidikan, pemahaman nilai belajar sepanjang hayat, penggunaan 

skor tes secara efektif, pemilihan minat dan kegiatan belajar. Dalam bidang karier, 

beberapa topik yang ditangani antara lain eksplorasi kesempatan karir, eksplorasi 

kemungkinan pelatihan kejuruan, dan pemahaman kebutuhan bagi kebiasaan kerja yang 

positif, pemilihan kegiatan terkait rencana karier. Dalam bidang pribadi-sosial, contoh-

contoh topik yang ditangani adalah pengembangan konsep diri yang positif dan 

pengembangan keterampilan sosial yang layak, dan pemilihan kegiatan minat pribadi 

social. 

 Layanan perencanaan individual dan peinatan peserta didik dilaksanakan melalui 

asesmen kelompok kecil atau asesmen secara individual, pemberian pertimbangan 

melalui kelompok kecil atau pemberian pertimbangan secara individual, konsultasi 

secara individual, dan penempatan dan tindak-lanjut. 

Layanan Responsif 

 Layanan responsif adalah pemberian bantuan terhadap peserta didik yang 

memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Tujuan 

layanan ini ialah memberikan (1) layanan intervensi terhadap peserta didik yang 

mengalami krisis, peserta didik yang telah membuat pilihan yang tidak bijaksana atau 

peserta didik yang membutuhkan bantuan penanganan dalam bidang kelemahan yang 

spesifik dan (2) layanan pencegahan bagi siswa yang berada di ambang pembuatan 

pilihan yang tidak bijaksana. 

 Isi dari layanan responsif ini antara lain berkaitan dengan penanganan masalah-

masalah akademik; masalah-masalah yang berkaitan dengan sekolah: kelambanan, 

bolos sekolah, penghindaran dari sekolah, pencegahan putus sekolah; masalah-masalah 

berkaitan dengan hubungan sosial; penyalahgunaan obat-obatan terlarang; isu-isu 

keluarga; penanganan stres; pencegahan bunuh diri; isu-isu pelecehan; dan kekerasan 

terhadap anak oleh orang dewasa. 

 Layanan responsif dilaksanakan melalui layanan konsultasi, konseling individual 

atau kelompok kecil, konseling krisis, layanan rujukan, dan layanan fasilitasi teman 

sebaya. 

Dukungan sistem 

 Dukungan sistem merupakan semua aktivitas yang dimaksudkan untuk 

mendukung dan meningkatkan (1) staf bimbingan dalam melaksanakan layanan dasar 

bimbingan, layanan responsif, dan perencanaan individual dan peminatan peserta didik, 

dan (2) staf personalia sekolah yang lain dalam melaksanakan program-program 

pendidikan di sekolah. Komponen dukungan sistem terdiri atas aktivitas manajemen 

yang menetapkan, memelihara, dan meningkatkan program BK secara keseluruhan. 

 Berkaitan dengan pelayanan terhadap program bimbingan, komponen dukungan 

sistem menangani pengembangan program bimbingan yang meliputi pengelolaan 

sumberdaya dana, materi, dan fasilitas; pengembangan staf, pendidikan orang tua, 

konsultasi dengan guru dan personalia sekolah yang lain; pemanfaatan sumberdaya 
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masyarakat; hubungan masyarakat; pengembangan profesional personalia BK, dan 

penelitian dan pengembangan.  

 Berkaitan dengan program pendidikan yang lain, komponen dukungan sistem 

menangani perencanaan perbaikan kualitas sekolah; aktivitas administratif terkait 

layanan bimbingan; kerjasama dengan program pendidikan khusus dan pendidikan 

kejuruan. Secara keseluruhan, dalam komponen dukungan sistem terutama terdiri atas 

pengelolaan dan konsultasi program (Muro & Kottman, 1995). 

MANAJEMEN BK 

 Manajemen BK pada dasarnya merupakan proses pengelolaan layanan BK 

secara sistematis dengan mendayagunakan semua sumberdaya dalam rangka pencapaian 

tujuan secara efektif dan efisien. Tujuan layanan BK berupa perkembangan optimal 

siswa baik dari perkembangan pribadi-sosial, belajar, dan karier. Manajemen BK 

dimaksudkan untuk mencapai (1) tujuan penyelenggaraan program BK secara efektif 

dan efisien, dan (2) mendayagunakan semua sumberdaya secara efektif dan efisien bagi 

penyelenggaraan layanan BK di SD. 

 Program BK di SD terdiri atas berbagai elemen dan komponen yang harus 

disinergikan agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. 

Untuk itu, program tersebut perlu dikelola secara sistematis melalui perencanaan, 

perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi (ABKIN, 2007; Gysbers & 

Henderson, 2006; Depdikbud, 2006; Bowers & Hatch, 2002; Schmidt, 1999). 

Perencanaan  

Perencanaan terdiri atas prosedur dan keputusan yang membantu pelaksana BK 

(1) mengidentifkkasi visi dan misi serta tujuan sekolah, mengidentifikasi kebutuhan 

sekolah dan orang tua siswa, kondisi dan kualifikasi guru dan persoanlia sekolah yang 

lain, sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, dan kebijakan pimpinan 

sekolah, dan (2) mengidentifikasi karakteristik siswa dan kebutuhannya terhadap 

layanan bimbingan dan konseling. Hasil identifikasi tersebut menjadi masukan bagi 

perancangan program bimbingan dan konseling perkembangan di SD. 

Perancangan 

 Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan siswa dan lingkungannya maka dilakukan 

perancangan program BK dengan menetapkan elemen dan komponen program 

bimbingan dan konseling perkembangan yang komprehensif berikut ini. 

Rasionel 

 Pada bagian Rasionel, guru mengemukakan (1) dasar pikiran tentang pentingnya 

program bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah, 

(2) alasan-alasan pentingnya siswa mencapai penguasaan kompetensi sebagaimana yang 

dihasilkan program bimbingan dan konseling, (3) kesimpulan hasil analisis kebutuhan 

siswa dan lingkungannya serta dukungan teori terkini dan kecenderungan profesi 

terhadap program dan rancangannya, dan (4)  dan hal-hal lain yang dianggap relevan. 

Visi dan Misi 

     Bagian ini berisi visi dan misi program bimbingan dan konseling berdasarkan visi 

dan misi sekolah secara keseluruhan. 

Deskripsi Kebutuhan   

     Bagian ini berisi rumusan hasil asesmen kebutuhan siswa yang berupa rumusan 

perilaku yang diharapkan dikuasai siswa. Rumusan ini pada dasarnya merupakan 
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rumusan tugas-tugas perkembangan, yakni Standar Kompetensi Kemandirian yang 

seharusnya dikuasai peserta didik.  

Tujuan 

     Berdasarkan rumusan hasil asesmen kebutuhan, kemudian dirumuskan tujuan umum 

dan khusus yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik 

setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling.  

Komponen Program 

      Tujuan program bimbingan dan konseling menentukan topik layanan/aktivitas yang 

perlu diprogramkan pada setiap komponen program yang meliputi: (a) komponen 

pelayanan dasar, (b) komponen pelayanan Responsif, (c) komponen perencanaan 

individual, dan  d) komponen dukungan sistem (manajemen). 

Rencana Operasional (Action Plan) 

Rencana kegiatan (action plans) diperlukan untuk menjamin pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana 

kegiatan adalah uraian detil dari program yang menggambarkan isi komponen program, 

baik kegiatan di sekolah maupun luar sekolah, untuk memfasilitasi siswa mencapai 

tugas perkembangan atau kompetensi tertentu.   

        Rencana operasional tersebut akan terwujud dengan melakukan aktivitas sebagai 

berikut: (1) menetapkan aktivitas layanan bimbingan dan konseling yang didasarkan 

pada tujuan yang diharapkan dicapai siswa, (2) menetapkan strategi pelayanan untuk 

membantu siswa mencapai tujuan bimbingan yang diharapkan, (3) menetapkan alokasi 

waktu, biaya, dan sarana prasarana yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan 

layanan bimbingan dan konseling, (4) menetapkan pelaksana layanan bimbingan dalam 

upaya membatu peserta didik menguasai kompetesi yang diharapkan dicapai, (5) 

menetapkan prosedur dan kriteria evaluasi keberhasilan layananan bimbingan dan 

konseling, (6) menyusun rancangan kegiatan bimbingan dan konseling  dalam bentuk 

matrik atau lainnya sebagai program layanan bimbingan dan konseling selama satu 

tahun atau satu semester. Rancangan tersebut sebagai program tahunan atau program 

semesteran, (7) menjadwalkan program bimbingan dan konseling sekolah yang telah 

dituangkan ke dalam rancangan kegiatan ke dalam bentuk kalender kegiatan. Kalender 

kegiatan mencakup kalender tahunan, dan semesteran, dan (8) menuliskan rancangan 

program bimbingan dan konseling yang telah ditetapkan dan kemudian mengirimkan 

rancangan program bimbingan dan konseling tersebut kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk memperoleh masukan dan partisipasi mereka dalam 

pelaksanaannya.  

Pelaksanaan  

 Rancangan aktivitas bimbingan dan konseling yang disepakati pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai program bimbingan dan konseling perkembangan merupakan 

instrumen yang digunakan konselor melaksanakan layanan bimbingan dan konseling 

untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, 

diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik personalia sekolah maupun pihak-

pihak lain di luar sekolah sehingga keberhasilan layanan bimbingan dan konseling 

tersebut dapat dicapai secara optimal.  

 Mengingat pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling melibatkan banyak 

pihak maka personalia pelaksana layanan tersebut hendaknya melaksanakan tugas 

sesuai dengan uraian tugas yang disepakati. Secara umum, uraian tugas masing-masing 
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personalia tersebut, khusus dalam kaitannya dengan pelayanan bimbingan dan 

konseling, adalah  sebagai berikut (ABKIN, 2007; Furqon, (ed.), 2005; Nurihsan, 2003): 

Kepala Sekolah  

              Sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan di Sekolah secara   

menyeluruh, khususnya pelayanan bimbingan dan konseling, tugas kepala sekolah 

adalah: (1) mengoordinasikan segenap kegiatan yang direncanakan, diprogramkan dan 

berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan dan 

konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis dan dinamis, (2) 

menyediakan sarana dan prasarana, tenaga, dan berbagai fasilitas lainnya untuk 

kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan 

efisien, (3) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan 

konseling, (4) mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah kepada pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan yang 

menjadi atasannya, dan (5) menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam 

kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah Bidang Bimbingan dan 

Konseling. 

Guru BK/Konselor 

Sebagai pelaksana layanan BK, guru BK bertugas sebagai berikut. (1) 

merencanakan program BK, termasuk rencana mengidentifikasi siswa yang mengalami 

masalah, (2) melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru 

kelas, dan orang tua peserta didik, (2) melaksanakan kegiatan layanan BK dengan 

mengintegrasikan pada mata pelajaran/tema yang sesuai, (3) menilai proses dan hasil 

layanan layanan BK, (4) menganaliasis hasil penilaian layanan BK, (5) melaksanakan 

tindak lanjut atau alih tangan berdasarkan hasil penilaian, dan (6) membantu peserta 

didik dalam kegiatan ekstra kurikuler. 

Guru Kelas 

Sebagai penanggung jawab kelas, guru kelas bertugas: (1) membantu guru BK 

melaksanakan layanan BK kepada siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, (2) 

memberikan kesempatan kepada siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk 

mengikuti layanan BK, (3) melaksanakan layanan BK dengan mengintegrasikan pada 

mata pelajaran masing-masing/tema dan subtema yang sesuai, (4) memberikan 

informasi tentang siswa di kelasnya untuk memperoleh layanan BK dari guru BK, (5) 

memberikan informasi kepada guru mata pelajaran tentang siswa di kelasnya yang 

memerlukan perhatian khusus, (5) merujuk siswa kepada pihak yang berwenang, dan 

(6) terlibat aktif dalam konferensi kasus. 

Guru Mata Pelajaran  

Sebagai pengampu mata pelajaran, guru dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling  

memiliki peran sebagai berikut: (1) melaksanakan layanan BK melalui proses belajar-

mengajar sesuai dengan mata pelajaran/tema yang menjadi tanggung jawabnya, (2) 

berkonsultasi dengan guru kelas/guru BK mengenai masalah-masalah yang berkaitan 

dengan pelaksanakan BK, dan (d) bekerjasama dengan guru kelas/guru BK dalam hal 

pengembangan program BK bersama/terpadu. 
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Staf Administrasi  

Staf administrasi memiliki peranan yang tidak kecil dalam memperlancar 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Mereka diharapkan membantu 

menyediakan format-format yang diperlukan dan membantu pelaksana program BK 

dalam memelihara data dan sarana serta fasilitas bimbingan dan konseling yang ada. 

Pengawasan 

Pengawasan pelayanan BK diperlukan untuk menjamin terlaksananya pelayanan 

tersebut secara efektif dan efisien. Fokus pengawasan berkaitan dengan kegiatan teknis 

dan administratif pelayanan BK. Kepengawasan tersebut dilaksanakaan dengan 

memantau, menilai, memperbaiki, dan meningkatkan pelayanan BK di SD.  

Pengawasan tersebut dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Hasilnya 

didokumentasikan, dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan pelayanan BK di SD (Kartadinata, 1999). 

Evaluasi 

 Evaluasi merupakan prosedur yang memungkinkan konselor menentukan 

keberhasilan program bimbingan dan konseling. Informasi tentang hasil evaluasi 

merupakan balikan berharga bagi perbaikan dan peningkatan kualitas layanan 

bimbingan dan konseling sehingga siswa memperoleh layanan yang lebih bermutu. 

Disamping itu, hasil evaluasi berguna sebagai bukti pertanggungjawaban kinerja 

konselor bagi berbagai pihak. 

 Evaluasi dilakukan baik terhadap proses pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling maupun hasil layanan tersebut. Adapun aspek yang dievaluasi adalah 

kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, keterlaksanaan program, hambatan-

hambatan yang dijumpai, dampak pelayanan bimbingan terhadap kegiatan belajar 

mengajar, respon peserta didik, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap 

pelayanan bimbingan, perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan 

pelayanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan, dan hasil belajar; dan 

keberhasilan siswa setelah menamatkan sekolah baik pada studi lanjutan ataupun pada 

kehidupannya di masyarakat, dan keberhasilan siswa setelah menamatkan sekolah, baik 

pada studi lanjutan maupun pada kehidupannya di masyarakat. 

 Evaluasi dilakukan dengan menggunakan teknik baik teknik tes maupun teknik 

nontes. Teknik tes yang dapat digunakan misalnya tes prestasi belajar, tes intelegensi, 

tes kepribadian, dan tes minat. Adapun teknik nontes yang dapat digunakan misalnya 

kuesioner, wawancara, pengamatan, dokumentasi, sosiometri, riwayat hidup, dan 

autobiografi. 

 Secara umum, evaluasi bukan tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan. 

Oleh karena itu, pelaksana BK perlu menganalisis hasil evaluasi dan kemudian 

menindaklanjuti hasil analisis evaluasi tersebut. Jika program bimbingan dan konseling 

tidak berhasil maka seberapa jauh ketidakberhasilannya, apa faktor-faktor yang 

menyebabkanya. Jika berhasil, seberapa besar ketidakberhasilannya, apa faktor-faktor 

yang menyebabkan program tersebut berhasil. Akhirnya pelaksana BK melakukan 

kegiatan yang dimaksudkan sebagai  tindak lanjut temuan tersebut. 

PENUTUP 

 Pelayanan BK di SD diselenggarakan dengan tujuan membantu siswa mencapai 

perkembangan optimal dalam bidang perkembangan belajar, pribadi-sosial, dan karier. 

Karena tekanan utama BK di SD untuk memfasilitasi perkembangan optimal peserta 

didik dalam mengaktualisasikan potensinya maka pendekatan yang paling sesuai 
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dengan tujuan tersebut adalah pendekatan BK perkembangan (developmental guidance 

and counseling). Agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien melalui 

pendekatan BK perkembangan, program pelayanan BK di SD perlu dikelola secara 

efektif dan efisien pula dengan mendayagunakan segala sumberdaya baik internal 

maupun ekternal SD.  

 Dalam paparan di atas telah dikemukakan tentang (1) hakikat BK  yang terdiri 

atas pengertian, tujuan, karakteristik, dan komponen program BK di SD dan (2) hakikat 

manajemen BK yang terdiri atas perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan, 

dan evaluasi program BK SD. 
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Abstrak 
Selain faktor siswa, guru merupakan salah satu faktor kunci dalam perbaikan mutu 

pendidikan dasar. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar 

perlu dilakukan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru. Pengembangan 

profesional berkelanjutan merupakan pengembangan kompetensi guru yang 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk 

meningkatkan profesionalitas guru.  Tujuannya adalah untuk: meningkatkan dan 

memperbaharui kompetensi guru yang mencakup kompetensi paedagogik, 

profesional, personal, dan sosial; meningkatkan komitmen guru, citra, harkat, dan 

martabat profesi guru dan pengembangan karir guru; serta menumbuhkan rasa cinta 

dan bangga sebagai guru. Pengembangan profesional berkelanjutan memiliki tiga 

unsur utama, yaitu: kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya 

inovatif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program 

pengembangan profesional berkelanjutan antara lain: analisis kebutuhan pelatihan; 

direncanakan secara kolaboratif oleh orang-orang yang akan berpartisipasi dan 

memfasilitasi program, termasuk guru; sesuai dengan rencana strategis; perlu dipilih 

metode pelatihan terbaik dan terefisien, dan  sesuai kemampuan pendanaan. 

Kata kunci: mutu, pendidikan, pengembangan, profesional, berkelanjutan  

Mutu pendidikan merupakan salah satu program pembangunan negara bangsa 

yang saat ini mendapatkan perhatian yang serius oleh para stakeholder pendidikan. Hal 

ini sejalan dengan  tema-tema pembangunan yang disampaikan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pembangunan pendidikan dalam Rencana 

Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (2005 – 2025) terdiri dari empat 

macam. Pertama, pembangunan pendidikan difokuskan kepada peningkatan kapasitas 

satuan pendidikan. Tema pembangunan pada tahap ini telah dilaksanakan pada tahun 

2005 – 2008. Kedua, pembangunan pendidikan difokuskan kepada penguatan layanan 

(periode 2010-2014). Sedangkan pada periode ketiga (2015 – 2019) pembangunan 

pendidikan ditekankan kepada upaya menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki 

daya saing regional. Periode ketiga yang saat ini sedang berjalan merupakan tahapan 

yang diharapkan dapat mendukung pencapaian pembangunan pendidikan pada tahap 

keempat (2020-2024) yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya 

saing internasional (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 

2015). 

Upaya peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan secara sungguh-sungguh, 

karena mutu input, proses, maupun output pendidikan di Indonesia masih belum 

memadai. Mutu input pendidikan itu dapat dilihat dari segi (1) standar sarana prasarana, 

(2) standar isi, (3) standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar di 

Kabupaten/Kota dan (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan (Peraturan 

Pemerintah No 19 Tahun 2005; Permendiknas No 15 Tahun 2010). 

Dilihat dari segi mutu pendidik (guru),  di dalam Undang-Undang RI No. 14/2005 

tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa guru harus memiliki beberapa 

persyaratan. Persyaratan guru yang profesional antara lain: guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 
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memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Namun sampai 

saat ini belum semua guru memiliki persyaratan sebagaimana yang dituntut oleh 

Undang-undang.  

Kedua, mutu proses pendidikan masih belum memadai. Indikator rendahnya mutu 

proses ini antara lain dapat dilihat dari angka mengulang kelas (AMK) yang masih 

tinggi, khususnya untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Di Jawa Timur misalnya, 

angka mengulang kelas (AMK) SD/MI pada tahun 2010 mencapai 2,56 % atau 

sebanyak 103.883 siswa (Dinas Pendidikan Jatim, 2009). Sementara itu pemerintah 

telah menetapkan besarnya angka mengulang kelas SD maksimal 1%. Dengan demikian 

angka mengulang kelas di Jawa Timur masih di atas standar yang ditetapkan nasional.  

Ketiga, mutu output pendidikan di Indonesia masih belum memadai.  Hal ini 

dapat dilihat dari rendahnya prestasi pendidikan Indonesia dalam kancah internasional 

seperti TIMSS (Trend in International Mathematics and Science Study) dan PISA 

(Programme for International Student Assessment) (TIMSS, 2007; PISA, 2009). Hasil 

TIMSS 2011 menempatkan Indonesia pada posisi rendah. Peringkat Indonesia bahkan 

berada di bawah Palestina. Hasil tersebut merupakan tantangan serius bagi perbaikan 

mutu pendidikan di Indonesia. 

Dengan  melihat kondisi mutu pendidikan tersebut, maka mutu pendidikan di 

Indonesia masih sangat mendesak untuk dilakukan penanganan dan perbaikan. 

Perbaikan mutu pendidikan diharapkan dapat menghasilkan berbagai inovasi baik dalam 

berbagai bidang. Pendidikan bermutu juga sebagai salah satu instrumen strategis untuk 

meningkatkan sumber daya manusia dan sebagai investasi masa depan bangsa untuk 

menghadapi tantangan regional dan internasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

beberapa upaya yang serius untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah 

satunya adalah melalui pengembangan profesional berkesinambungan bagi guru. 

Melalui program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru-guru pada 

semua jenjang pendidikan. 

PEMBAHASAN 

Bagaimanakah Kondisi Mutu Guru di Indonesia? 

Gambaran mengenai kondisi mutu guru di Indonesia dilihat dari segi hasil Uji 

Kompetensi Guru (UKG) mengenai kompetensi pedagogik dan profesional pada tahun 

2015 (periksa Gambar 1). Gambar 1 menunjukkan bahwa rerata hasil UKG secara 

nasional adalah 56,69. Skor tertinggi UKG dicapai oleh guru dari DI Yogyakarta 

dengan rerata skor 67,02. Sementara itu guru-guru di Jawa Timur nilai UKG-nya berada 

pada peringkat keempat nasional (60,75). Selanjutnya, dari 34 propinsi ternyata 10 

propinsi (29,41%) memiliki skor UKG di atas rerata nasional. Sedangkan sisanya 

sebanyak 24 propinsi (70,59%) skor UKG-nya masih berada di bawah rerata nilai UKG 

nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mutu guru di Indonesia 

masih perlu ditingkatkan kompetensinya khususnya mengenai kompetensi paedagogik 

dan profesional. 
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Gambar 1. Hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2015 (Sumber: Ditjen PTK, 2015) 

Selanjutnya, dilihat dari segi kualifikasi pendidikan, belum semua guru memiliki 

kualifikasi pendidikan S1/D-IV dan bersertifikat pendidik. Gambaran mengenai kondisi 

guru di Jawa Timur (periksa Gambar 2) menunjukkan bahwa dari 381.193 orang guru, 

masih terdapat 11% guru SD dan 11% guru SMP yang belum memiliki kualifikasi 

pendidikan S1. Demikian juga dilihat dari segi sertifikasi guru, masih banyak guru-guru 

di Jawa Timur yang masih belum mempunyai sertifikasi pendidik, terutama untuk 

jenjang pendidikan SMK dan SMA. Berdasarkan data pada gambar 2 menunjukkan 

bahwa guru SMA yang sudah bersertifikat pendidik sebanyak 46%, sedangkan guru 

SMK yang sudah bersertifikat sebanyak 30% (Sumber: PDSPK, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.  Kondisi Guru di Jawa Timur dilihat dari segi Kualifikasi Pendidikan dan Sertifikat 

Pendidik (Sumber: PDSPK, 2015; Ditjen PTK, 2015) 
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Pengembangan Profesional Berkesinambukan (PPB) bagi Guru 

Guru mempunyai peranan kunci dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan 

dasar. Sebagaimana dikemukakan dalam McKinsey Report (2007) bahwa“The quality 

of an education system will never exceed the quality of its teachers…” (Kualitas dari 

suatu sistem pendidikan tidak akan pernah melebihi kualitas dari guru-gurunya‖). 

Pentingnya peranan guru dalam peningkatan mutu pendidikan juga didukung oleh hasil 

penelitian para ahli. John Hattie (2011) misalnya, dalam sebuah penelitiannya 

menunjukkan hasil bahwa selain faktor siswa, faktor guru mempunyai kontribusi yang 

sangat dominan dalam keberhasilan belajar siswa. Secara berturut-turut faktor-faktor 

yang  memberikan kontribusi terhadap keberhasilan belajar siswa adalah: siswa (49%), 

guru (30%), sekolah (7%), teman (7%), dan orang tua (7%). Sejalan dengan hal 

tersebut, Tann & Tann (1995) juga menekankan bahwa keberhasilan belajar siswa 

dipengaruhi oleh faktor kurikulum, personal anak, dan personal guru. Faktor personal 

guru itu mencakup keterampilan dan strategi guru dan organisasi & manajemen yang 

digunakan dalam pembelajaran. Secara rinci, faktor-faktor dalam pembelajaran di kelas 

dapat dilukiskan seperti pada Gambar 3.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Faktor-faktor dalam Belajar Mengajar di Kelas  

(Adaptasi dari Pollard, A. & Tann, S., 1995). 

Mengingat pentingnya peranan guru dalam peningkatan mutu pendidikan dasar, 

maka perlu dilakukan pengembangan profesional bagi guru secara berkelanjutan. 

Pengembangan profesional berkelanjutan merupakan pengembangan kompetensi guru 

yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk 

meningkatkan profesionalitas guru. Tujuannya adalah untuk: (1)  meningkatkan dan 

memperbaharui kompetensi guru yang mencakup kompetensi paedagogik, profesional, 

personal, dan sosial; (2) meningkatkan komitmen guru, citra, harkat, dan martabat 

profesi guru dan pengembangan karir guru, serta (3) menumbuhkan rasa cinta dan 

bangga sebagai guru (Kemendikbud, 2012).  

Ada tiga unsur utama dalam pelaksanaan pengembangan profesional 

berkesinambungan bagi guru. Pertama, kegiatan pengembangan diri. Pengembangan 

diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi 

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional 

serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Kegiatan 

pengembangan diri dapat dilakukan melalui diklat fungsional dan/atau kegiatan kolektif 

guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru (Kemendikbud, 2012). 

Dalam rangka pengembangan diri agar menjadi guru yang profesional, guru perlu 
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memahami: (1) perencanaan dan persiapan pembelajaran yang bermutu; (2) penataan 

lingkungan kelas yang positif; (3) penggunaan metode pembelajaran yang tepat; (4) 

tingkah laku profesional (Moore, K.D, 2009).  

Dalam aspek perencanaan dan persiapan pembelajaran yang bermutu, guru 

profesional harus memiliki: (1) pengetahuan mengenai isi kurikulum (bahan 

pembelajaran) dan metodologi pembelajaran (mengetahui materi pelajaran dan 

bagaimana mengajarkannya); (2) pengetahuan mengenai siswa (mengetahui bagaimana 

siswa belajar dan berkembang); (3) kemampuan memilih tujuan pembelajaran; (4) 

pengetahuan mengenai sumber-sumber belajar; (5)  kemampuan merancang 

pembelajaran, dan (6) kemampuan merancang evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, 

dalam aspek penataan lingkungan kelas yang positif, guru profesional harus memiliki 

kompetensi dalam hal: (1) menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya 

hubungan saling menghormati antara guru – siswa, dan siswa – siswa; (2) menciptakan 

budaya belajar; (3) mengelola kelas; (4)  mengelola tingkah laku siswa; dan (5) 

mengatur lingkungan fisik kelas dengan baik. 

Dalam aspek penggunaan metode pembelajaran yang tepat guru harus: (1) 

melakukan komunikasi secara jelas dan akurat; (2) menggunakan teknik bertanya dan 

diskusi secara efektif; (3)  melibatkan belajar siswa (secara aktif terlibat dalam belajar 

siswa); (4)  memberikan umpan balik kepada siswa; dan (5) memodifikasi pembelajaran 

secara fleksibel dan responsif berdasarkan umpan balik terhadap pelaksanaan 

pembelajarannya. Akhirnya, dalam aspek tingkah laku profesional, guru yang 

profesional harus: (1) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah 

dilakukan; (2) melakukan pencatatan atau perekaman data hasil belajar siswa secara 

akurat; (3) memberikan sumbangsih (kontribusi) positif kepada sekolah dan derah; (4) 

meningkatkan kemampuan profesionalnya, misalnya mengikuti pelatihan, workshop, 

dan konsultasi dengan teman sejawat lain; dan (5) menampilkan sikap profesional, 

meberikan pelayanan kepada siswa dan keluarga dengan baik. 

Unsur kedua dalam pelaksanaan pengembangan profesional berkesinambungan 

adalah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah 

dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan 

kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara 

umum. Dengan demikian dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru, maka guru 

harus memiliki publikasi ilmiah yang dipublikasikan dan atau disampaikan dalam forum 

ilmiah. Misalnya membuat laporan penelitian tindakan kelas, membuat naskah untuk 

diterbitkan di dalam jurnal ilmiah, membuat makalah untuk dipresentasikan dalam 

forum seminar, lokakakarya, diskusi dan lain sebagainya, yang diselenggarakan baik 

pada tingkat sekolah, KKG, sampai dengan tingkat internasional. 

Unsur ketiga dalam pelaksanaan pengembangan profesional berkesinambungan 

adalah karya inovatif. Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, 

modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan 

kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, 

sains/teknologi, dan seni. Dengan demikian guru profesional dituntut untuk dapat 

menghasilkan karya inovatif. Pengertian inovatif di sini tidak selalu dalam bentuk karya 

kreatif yang sama sekali baru bagi siapapun, tetapi bisa dalam bentuk penemuan ide, 

metode, karya seni, atau teknologi tepat guna baru yang digunakan untuk memecahkan 

masalah pembelajaran yang di hadapi di sekolah.  
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Dalam rangka melaksanakan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru 

perlu dilakukan perencanaan program dengan baik. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam perencanaan program PPB antara lain: (1) analisis kebutuhan 

pelatihan, (2) direncanakan secara kolaboratif oleh orang-orang yang akan berpartisipasi 

dalam dan memfasilitasi program, termasuk guru; (3) Sesuai dengan rencana strategis 

(tertuang dalam kebijakan dan sesuai kurikulum sekolah yang berlaku), (4) perlu dipilih 

metode pelatihan terbaik dan terefisien, dan (5) sesuai kemampuan pendanaan 

  Analisis kebutuhan pelatihan guru bekenaan dengan analisis mengenai jumlah 

guru yang perlu dilatih menurut gugus KKG/MGMP, jumlah guru yang sudah dilatih, 

dan dilatih dalam materi apa saja.  Selanjutnya, mengenai metode pelatihan perlu 

ditekankan pada kegiatan pelatihan dan workshop yang diselenggarakan di tingkat 

gugus KKG/MGMP. Akhirnya, dalam aspek keuangan perlu juga dipikirkan: 

Bagaimana dana tersedia? Bagaimana harga satuan? Bagaimana membelanjakan secara 

efisien dan efektif? Peningkatan kompetensi guru melalui PPB diharapkan menjadi 

program prioritas Dinas Pendiidkan dengan fokus pada peningkatan kompetensi 

pedagogik dan profesional, dengan memanfaatkan fasilitator yang ada. 
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Abstrak 
Keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran merupakan salah satu keahlian 

yang harus dimiliki seorang guru saat mengajar yang diterapkan pada awal dan akhir 

pembelajaran. Hasil kajian literatur menyatakan bahwa keterampilan  membuka dan 

menutup pelajaran perlu diterapkan karena memiliki dampak positif baik kesiapan 

mental siswa maupun kualitas pembelajaran. Tujuan menerapkan keterampilan 

membuka yaitu dapat mempersiapkan mental siswa sebelum memasuki kegiatan inti 

dan melihat tingkat pemahaman siswa saat menutup pelajaran. Penerapan 

keterampilan membuka pelajaran yang baik harus memenuhi empat komponen dan 

tiga komponen untuk menutup pelajaran. Komponen membuka pelajaran mencakup 

menarik perhatian, menimbulkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan. 

Sedangkan komponen menutup pelajaran yaitu meninjau kembali, mengevaluasi dan 

tindak lanjut. 

Kata kunci: keterampilan dasar, membuka pelajaran, menutup pelajaran. 

 

Mengajar merupakan salah satu tugas utama seorang guru untuk membantu siswa 

dalam proses belajar. Kegiatan mengajar yang baik hanya dapat dilakukan oleh guru 

yang profesional. Guru yang professional harus memenuhi kriteria yang salah satunya 

yaitu mampu menerapkan keterampilan dasar mengajar yang termasuk di dalam 

kompetensi pedagogik (Handayani, 2014). Keterampilan dasar mengajar merupakan 

kemampuan minimal yang harus dimiliki guru untuk melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar agar dapat mencapai tujuan (Djamarah, 2010: 99). Sehingga, setiap 

keterampilan dasar mengajar perlu diterapkan, baik keterampilan yang ada di awal 

kegiatan, inti kegiatan, maupun akhir kegiatan pembelajaran agar kegiatan yang 

dilaksanakan guru memiliki tujuan tertentu dan bermakna untuk membantu siswa dalam 

pembelajaran. 

 Keterampilan dalam mengajar bukan hanya diperlukan saat kegiatan inti saja, 

melainkan juga kegiatan yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan inti. Sebelum 

melaksanakan kegiatan inti, guru dapat melaksanakan kegiatan dengan didasari 

keterampilan membuka pelajaran yang telah dikuasai. Sedangkan keterampilan menutup 

pelajaran dapat dilaksanakan setelah kegiatan inti. Pentingnya pelaksanaan keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran karena keterampilan tersebut dapat membantu untuk 

memaksimal keseluruhan proses pembelajaran. Pada dasarnya, tujuan membuka 

pelajaran secara umum yaitu untuk membimbing dan mempersipakan mental siswa 

untuk mengikuti kegiatan inti (Nath, 2009). Sedangkan menutup pelajaran bertujuan 

untuk membimbing siswa agar memiliki gambaran terhadap materi yang telah dipelajari 

serta mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari (Widyastuti, 

2015).  

Menurut Armayanti (2014), salah satu hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran yaitu pelaksanaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Selanjutnya, hal yang perlu ditekankan dalam menerapkan 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran yaitu harus mencakup komponen yang 

ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas (Handayani, 2014). 
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Sehingga, meskipun keterampilan membuka dan menutup pelajaran hanya merupakan 

salah satu keterampilan dasar mengajar namun tetap memiliki pengaruh untuk 

mendukung pembelajaran yang optimal dan memiliki dampak pada diri siswa. Oleh 

karena itu, guru sebagai tenaga pendidik yang professional perlu melaksanakan 

keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran. Selain untuk mengoptimalkan 

kesiapan siswa dan pembelajaran, juga salah satu cara untuk mewujudkan 

keprofesionalan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Keterampilan dasar membuka 

dan menutup pelajaran tidak hanya sesuai untuk dilakukan pada siswa tingkatan sekolah 

dasar saja, melainkan juga siswa sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas 

maupun bagi mahasiswa. 

PEMBAHASAN 

Peran Guru  

Guru merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pembelajaran. 

Saat proses belajar mengajar berlangsung, keberadaan guru sangat dinantikan untuk 

memberikan bimbingan kepada siswa (Basri, 2009:57). Hal itu dikarenakan guru 

memiliki peran penting yang salah satunya yaitu sebagai tenaga pendidik yang memiliki 

keterlibatan langsung dalam pembelajaran untuk mengajar atau menyampaikan pelajaran 

kepada siswa guna meningkatkan kualitas diri siswa (Muhson, 2004). Mengajar diartikan 

sebagai cara yang dilakukan oleh guru untuk mewujudkan suatu kondisi yang 

mendukung untuk menyampaikan pengetahuan dan membantu proses belajar siswa 

(Saragih, 2008). Mengajar juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk 

membimbing siswa saat pembelajaran berlangsung (Hamalik, 2012:50). Berdasarkan 

uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa guru memiliki peran utama untuk membantu 

siswa belajar saat pembelajaran di sekolah berlangsung, sehingga upaya guru diharapkan 

dapat dilaksankan dengan maksimal agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

hasil belajar siswa. 

Kualitas pembelajaran salah satunya dapat ditentukan oleh peran guru yang 

dituntut professional dalam melaksanakan tugas, terlebih dalam melaksanakan 

pembelajaran. Menurut Hamalik (2012:117), guru yang professional dapat diartikan 

sebagai seseorang yang memiliki kompetensi atau kemampuan khusus untuk 

menjalankan tugas dan peran sebagai seorang guru. Kompetensi yang dimaksud 

setidaknya mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, professional dan sosial. Salah 

satu kompetensi yang memiliki keterlibatan langsung dengan proses belajar mengajar 

yaitu kompetensi pedagogik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

guru dan dosen, menyatakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang 

dikuasai guru untuk mengatur segala sesuatu terkait pembelajaran dan peserta didik. 

Kompetensi pedagogik sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

(Duarte, 2013). Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebagai tenaga pendidik yang 

professional, guru harus memenuhi perannya dalam mengajar dengan menguasai salah 

satu kompetensi yang berkaitan dengan proses mengajar di kelas yaitu kompetensi 

pedagogik. 

Kompetensi pedagogik salah satunya dapat diwujudkan dengan menerapkan 

keterampilan dasar mengajar yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. Menurut 

Widyastuti (2015) keterampilan dasar mengajar dapat diartikan sebagai kemahiran 

seseorang untuk melakukan kegiatan yang kaitannya dengan tugas mengajar. 

Keterampilan dasar mengajar yang diterapkan guru tersebut dapat membantu untuk 

menciptakan pembelajaran yang efektif (Sanaky, 2005). Sehingga setiap keterampilan 

dasar mengajar perlu untuk diterapkan guru dalam pembelajaran.  



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

872 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Jenis keterampilan dasar mengajar yang perlu diterapkan guru menurut pendapat 

Djamarah (2010:99), meliputi keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, 

keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan membuka pelajaran, keterampilan menutup pelajaran, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Sedangkan menurut  

Allen dan Ryan (dalam Pagare, 2015) menyatakan bahwa kemampuan dasar mengajar 

yang dapat diterapkan oleh guru yaitu stimulus variation, set induction, closure, silence 

and nonverbal cues, reinforcement of student participation, fluency in asking question, 

probing question, higher order question, divergent question, regocnizing attending 

behavior, illustrating and use of example, lecturing, planned repetition, completeness of 

communication. Masing-masing keterampilan dasar mengajar tersebut dilaksanakan pada 

saat kegiatan inti pembelajaran, kecuali keterampilan membuka pelajaran atau set 

induction dan keterampilan menutup pelajaran atau closure. Keterampilan membuka 

pelajaran dilaksanakan pada awal pembelajaran atau prakegiatan dan kegiatan menutup 

pelajaran dilaksanakan setelah kegiatan inti. Keterampilan tersebut tidak kalah penting 

untuk dilakukan dibandingkan dengan keterampilan-keterampilan mengajar lain yang 

dilakasanakan saat kegiatan inti karena dapat mendukung kegiatan inti pelajaran. 

Keterampilan Membuka Pelajaran 

Pelaksanaan keterampilan membuka pelajaran tidak jarang diartikan sebagai 

kegiatan yang cukup dilakukan dengan salam dan mengecek kehadiran siswa, meskipun 

faktanya kegiatan tersebut bukan termasuk dalam membuka pelajaran (Widodo, 

Sumarno, Nurjhani & Riandi, 2007). Membuka pelajaran menurut Hasibuan dan 

Moedjiono (2008:73) adalah tindakan yang dilakukan guru untuk membuat konsentrasi 

siswa menjadi terpusat dan siap secara mental untuk belajar. Djamarah (2010:138) 

menyatakan bahwa keterampilan membuka pelajaran merupakan perbuatan guru yang 

bertujuan untuk menyiapkan mental siswa dan menarik perhatian siswa agar dapat fokus 

pada materi yang akan dipelajari. Selain itu, Ababio (2013) berpendapat bahwa 

keterampilan membuka pelajaran merupakan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan 

yang sesuai dengan rencana pembelajaran untuk mengawali pembelajaran sehingga 

dapat menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan membuka pelajaran adalah kemampuan guru 

untuk membuat siswa siap secara mental dan memfokuskan perhatian mereka pada 

materi yang akan dipelajari. 

Keterampilan membuka pelajaran yang dimiliki guru dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan untuk mengarahkan dan menyiapkan siswa. Keterampilan ini dapat dilakukan 

sebelum memasuki kegiatan inti. Pentingnya menerapkan keterampilan tersebut saat 

awal pembelajaran dikarenakan dengan membuka pelajaran yang sesuai dengan 

komponen akan dapat memberikan efek positif pada kegiatan belajar mengajar 

(Kompasindo, 2009). Jalmo (2012) juga menyatakan bahwa keterampilan membuka 

pelajaran perlu dan penting dilaksanakan oleh guru sebagai salah satu cara untuk 

menciptakan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif yang dimaksud yaitu 

dengan adanya kondisi pembelajaran yang mendukung dan kesiapan siswa untuk belajar. 

Jika dalam proses belajar mengajar kondisi yang diciptakan sesuai dan siswa telah 

memiliki kesiapan untuk belajar maka pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

873 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Selain itu Shamim, Elbushari, dan Clement (2012) berpendapat bahwa membuka 

pelajaran penting untuk dilaksanakan karena merupakan salah satu bagian yang 

diperlukan untuk menjadi dasar dalam memulai pembelajaran yang efektif dengan 

mengarahkan siswa agar tertarik pada materi yang akan dipelajari. Saat siswa memiliki 

ketertarikan pada materi yang akan dipelajari, siswa akan memperhatikan dan fokus pada 

materi tersebut. Widyastuti (2015) juga menyatakan bahwa saat membuka pelajaran juga 

dapat menjadi peluang  bagi guru untuk membangun kondisi kelas yang nyaman bagi 

siswa. Oleh karena itu, dengan kondisi yang mendukung akan membuat siswa mudah 

untuk tertarik dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Pendapat senada juga 

disampaikan oleh Pagare (2015), bahwa membuka pelajaran menjadi salah satu kegiatan 

penting dalam mengajar yang dilakukan guru untuk mendapatkan perhatian dari siswa 

dan mengenalkan materi yang akan dipelajari sehingga dapat memfokuskan pikiran 

siswa sebelum memasuki kegiatan inti. Sehingga dapat dinyatakan bahwa, melalui 

komponen membuka pelajaran yang dilaksanakan oleh guru sebelum memasuki kegiatan 

inti, siswa akan memiliki kesiapan secara mental karena siswa telah memiliki 

ketertarikan dan perhatian terhadap apa yang akan dipelajari. 

Kesiapan yang dimiliki siswa sebelum mengikuti pelajaran, sedikit banyak juga 

akan memberikan pengaruh pada kualitas belajar dan hasil belajar siswa yang dilihat dari 

jangka panjang juga akan berpengaruh pada kualitas pendidikan (Jalmo, 2012). Hasil 

penelitian Sasmita (2012) menyatakan bahwa keterampilan membuka pelajaran dapat 

mempengaruhi minat siswa untuk belajar. Jadi, jika minat belajar siswa tinggi, maka 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Tujuan Melaksanakan Keterampilan Membuka Pelajaran 

Pelaksanaan keterampilan membuka pelajaran tersebut tentu memiliki tujuan, 

sehingga dapat dikatakan penting untuk dilaksanakan. Tujuan dari melaksanakan 

keterampilan membuka pelajaran menurut Perrot (dalam Nath, 2009) yaitu, (1) 

mengarahkan perhatian siswa agar memiliki ketertarikan pada materi yang akan 

dipelajari, (2) menunjukkan hubungan antara materi yang telah dipelajari dengan materi 

yang akan dipelajari, (3) memberikan arahan tentang pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, (4) memberikan contoh yang bermakna dari materi yang akan dipelajari. 

Menururt Zailaini dan Ismail (2014) tujuan keterampilan membuka pelajaran 

dilaksanakan oleh guru yaitu untuk membuat siswa tertarik dan dapat menyiapkan situasi 

pembelajaran yang membuat siswa mudah untuk menerima pelajaran. Sedangkan 

menurut Widyastuti (2015) selain untuk memberikan gambaran awal tentang materi yang 

akan dipelajari, tujuan dari membuka pelajaran yaitu agar siswa menjadi terkondisi, 

termotivasi dan siap untuk mengikuti proses belajar mengajar. Berdasarkan ketiga 

pendapat tersebut, pada intinya tujuan melaksanakan keterampilan membuka pelajaran 

yaitu untuk membuat siswa merasa siap secara mental dan membuat siswa fokus pada 

materi yang akan dipelajari dengan menarik perhatian siswa, memberikan gambaran 

awal tentang materi yang akan dipelajari. 

Komponen Keterampilan Membuka Pelajaran dan Contoh Kegiatan Masing-

Masing Komponen 

Pelaksanaan keterampilan membuka pelajaran harus sesuai dengan komponen 

agaer dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Komponen- komponen dalam membuka 

pelajaran yang dinyatakan oleh Hasibuan dan Moedjiono (2008: 76) yaitu: 

(1) menarik perhatian siswa, contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi 

komponen menarik perhatian siswa yaitu dengan menggunakan alat bantu atau 
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media yang menarik dan sesuai dengan materi, seperti media model. Selain itu guru 

juga dapat menggunakan pola interaksi yang berbeda, jika biasanya guru langsung 

menyampaikan hal-hal yang akan dipelajarai, maka diubah dengan memberikan 

pertanyaan yang dapat memancing siswa untuk menjawab atau memberikan 

komentar. 

(2) menimbulkan motivasi, contoh kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan 

menimbulkan rasa ingin tahu siswa.  Misalnya materi yang akan dipelajari tentang 

jenis-jenis bunga, guru dapat menunjukkan beberapa jenis bunga untuk diamati 

siswa kemudian menanyakan perbedaan dari bunga yang diamati. 

(3)  memberi acuan, dilakukan oleh guru dengan maksud agar siswa mengetahui  hal-hal 

yang akan dipelajari. Komponen ini dapat dilakukan dengan menyampaikan 

langkah-langkah yang harus dilakukan saat proses belajar mengajar dan menentukan 

batasan tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. 

Komponen membuka pelajaran juga disampaikan oleh Djamarah (2010: 421) yang 

menyatakan bahwa dalam melaksanakan keterampilan membuka pelajaran, terdapat 

empat komponen yang harus dilaksanakan, yaitu: 

(1)  menarik perhatian siswa, dapat dilakukan dengan menerapkan gaya mengajar yang 

berubah-ubah dengan berkeliling, bergerak kesamping kiri dan kanan, tidak hanya 

berdiri di satu tempat saja. Selain itu, siswa juga akan tertarik jika diajak untuk 

menyanyikan lagu yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. 

(2) menimbulkan motivasi siswa, dapat dilakukan dengan melakukan interaksi yang 

hangat seperti menanyakan keadaan siswa, tersenyum kepada siswa dengan ekspresi 

yang antusias. Selain itu, guru juga dapat menstimulus rasa ingin tahu siswa dengan 

meminta siswa mengamati media atau hal lain yang berkaitan dengan materi, serta 

menyampaikan ide yang bertentangan. 

(3) memberi acuan, komponen ini dapat dilakukan dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. 

(4)  membuat kaitan, dapat dilakukan dengan guru bertanya kepada siswa tentang materi 

yang sebelumnya dan menunjukkan hubungannya dengan materi yang akan 

dipelajari. 

Selain itu, menurut Pagare (2015) juga terdapat empat komponen membuka 

pelajaran, yaitu: 

(1)  memperoleh perhatian siswa, hal ini dilakukan dengan cara guru menyampaikan 

sebuah cerita kepada siswa dengan menggunakan variasi suara yang berbeda, 

terkadang keras dan terkadang lirih sehingga siswa akan lebih memperhatikan. 

(2)  menggali pengetahuan siswa sebelumnya, komponen ini dapat dilaksanakan guru 

dengan tanya jawab secara lisan atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengungkapkan hal-hal yang telah diketahui yang masih memiliki kaitan dengan 

materi yang akan dipelajari. 

(3)  menggunakan media yang tepat, media yang digunakan juga harus sesuai dan 

mudah untuk digunakan, seperti gambar, model benda tiruan, dan video. 

(4)  memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, tanya 

jawab dapat dilakukan  secara lisan. 

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, terdapat perbedaan jenis komponen antara satu 

dengan yang lain dalam melaksanakan keterampilan membuka pelajaran, namun pada 

intinya memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu untuk membentuk kesiapan mental 

siswa sebelum mengikuti proses belajar mengajar.  
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Keterampilan Menutup Pelajaran 

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa keterampilan dasar mengajar 

guru yang diterapkan diluar kegiatan inti selain keterampilan membuka pelajaran yaitu 

keterampilan menutup pelajaran. Pada dasarnya, pelaksanaan keterampilan membuka 

pelajaran dan menutup pelajaran merupakan keterampilan yang saling melengkapi 

(Lunenburg & Irby, 2011). Hal ini dikarenakan keduanya memiliki tujuan yang sama, 

yaitu untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar secara keseluruhan. 

Menurut Usman (2007: 92) yang dimaksud dengan keterampilan menutup pelajaran 

yaitu ―kegiatan yang dilakukan guru untuk membimbing siswa dalam mengakhiri 

peroses belajar mengajar yang dapat dilakukan dengan merangkum dan menyimpulkan, 

melakukan penilaian dan refleksi, menggali ide dan pendapat siswa melalui pertanyaan 

yang diberikan oleh guru‖. Pendapat senada juga disampaikan oleh Hasibuan dan 

Moedjiono (2008:73), yang menyatakan bahwa keterampilan menutup pelajaran adalah 

kemampuan guru untuk mengakhiri proses belajar mengajar dengan melaksanakan 

kegiatan yang sesuai dengan komponen yang ada. Berdasarkan pendapat- pendapat di 

atas, dapat dinyatakan bahwa keterampilan menutup pelajaran merupakan kemampuan 

guru untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan komponen untk menutup atau 

mengakhiri proses belajar mengajar. 

Keterampilan menutup pelajaran yang dilaksanakan setelah kegiatan inti, pada 

dasarnya memiliki peran dan dampak yang tak kalah penting bagi pembelajaran yang 

telah dilaksanakan, guru dan terutama bagi siswa sebagai subjek belajar. Widodo, 

Sumarno, Nurjhani dan Riandi (2007) menyatakan bahwa melaksanakan keterampilan 

menutup pelajaran termasuk hal yang penting karena dalam pembelajaran perlu adanya 

penguatan dan mereview hal-hal yang telah dipelajari agar siswa mendapatkan gambaran 

pengetahuan secara keseluruhan mengenai materi yang telah dipelajari. Pendapat 

tersebut didukung oleh Lunenburg dan Irby (2011) yang menyatakan bahwa pemahaman 

siswa tentang materi yang telah dipelajari dan keterkaitannya dengan aspek- aspek lain 

dapat dilihat setelah melaksanakan keterampilan menutup pelajaran. Selain itu, Ojukwu 

(2014) menekankan bahwa kegiatan menutup pelajaran sangat perlu untuk dilakukan di 

setiap akhir proses belajar mengajar agar hal-hal yang telah dipelajari lebih bermakna 

bagi siswa. Sehingga dapat dinyatakan bahwa keterampilan menutup pelajaran penting 

untuk dilaksanakan karena dapat memaksimalkan rangkaian proses belajar mengajar 

terutama pada kegiatan inti. Dengan komponen yang ada pada keterampilan menutup 

pelajaran siswa dapat lebih mudah untuk mengingat hal-hal yang telah dipelajari dan 

gurupun mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yag telah 

dilaksanakan serta hasil belajar siswa. 

Pada proses belajar mengajar, kegiatan inti memang menjadi hal yang utama 

diperhatikan karena menyangkut penyampaian pengetahuan baru kepada siswa, namun 

hendaknya tidak menutup faktor pendukung lain dari kegiatan inti seperti kegiatan 

menutup pelajaran. Salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan 

keterampilan menutup pelajaran yaitu harus mempersiapkan waktu yang akan digunakan 

untuk melaksanakan komponen kegiatan menutup pelajaran. Jika dalam pembelajaran 

hanya fokus pada kegiatan inti saja maka pelaksanaan kegiatan menutup pelajaran 

cenderung kurang diperhatikan pelaksanaannya, padahal pada kegiatan tersebut 

diperlukan adanya penguatan, umpan balin, dan evaluasi yang dapat membantu siswa 

lebih mengingat materi yang telah dipelajari (Widodo, Sumarno, Nurjhani & Riandi, 

2007). Sehingga, dalam melaksanakan keterampilan menutup pelajaran bukan hanya 
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ketercapaian komponen yang perlu diperhatikan melainkan juga pengorganisasian waktu 

yang tepat. 

Tujuan Melaksanakan Keterampilan Menutup Pelajaran 

Keterampilan menutup pelajaran yang dilaksanakan oleh guru menurut Djamarah 

(2010: 140) bertujuan untuk memberikan pesan penting dari semua materi yang telah 

dipelajari pada hari itu dan pencapaian siswa dalam belajar serta pencapaian tujuan 

pembelajaran. Selain itu, dengan melaksanakan keterampilan menutup pelajaran akan 

dapat memberikan kesimpulan di akhir proses belajar mengajar agar hal-hal penting yang 

ada dalam materi dapat dipahami dan diingat siswa (Ojukwu, 2014). Tujuan 

melaksanakan keterampilan menutup pelajaran juga disampaikan oleh Widyastuti (2015) 

yang menyatakan bahwa keterampilan menutup pelajaran memiliki tujuan untuk 

mengetahui pencapaian siswa melalui hasil belajar dan tingkat keberhasilan 

pembelajaran yang baru saja dilakukan serta untu mengarahkan siswa agar memiliki 

gambaran yang utuh mengenai materi yang telah dipelajari. Berdasarkan pendapat 

tersebut dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya pelaksanaan keterampilan menutup 

pelajaran bertujuan untuk membantu siswa memiliki gambaran dari keseluruhan materi 

yang dipelajari serta mengetahui pemahaman siswa dan capaian pembelajaran yang telah 

dilaksanakan guru  

Komponen Keterampilan Menutup Pelajaran dan Contoh Kegiatan Masing-

Masing Komponen 

Komponen keterampilan menutup pelajaran menurut Djamarah (2010: 421) yaitu: 

(1) Meninjau kembali 

Contoh kegiatan yang termasuk meninjau kembali yaitu guru membuatkan catatan 

penting yang dapat disalin siswa dibuku masing-masing. 

(2) Mengevaluasi 

Komponen mengevaluasi dapat dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan 

kepada siswa secara tertulis untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi 

yang baru saja dipelajari. 

(3) Tindak lanjut 

Tindak lanjut yang biasa dilakukan yaitu dengan memberikan pekerjaan rumah 

kepada siswa yang dapat pula dikerjakan dengan bantuan orangtua. 

Sedangkan menurut Ababio (2013), untuk melaksanakan keterampilan menutup 

pelajaran dapat dilakukan dengan tiga komponen yaitu: 

(1) Merangkum materi yang telah dipelajari 

Untuk merangkum materi saat kegiatan menutup pelajaran contohnya, guru sudah 

mempersiapkan rangkuman dan siswa menyalin rangkuman tersebut atau dapat pula 

dengan langsung meminta siswa untuk membuat rangkuman secara individu. 

(2) Meminta siswa untuk bertanya, 

Komponen yang kedua yaitu dengan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

(3) Memberikan evaluasi untuk mengecek pemahaman siswa 

Evaluasi dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan baik tulis ataupun lisan 

yang berkaitan dengan materi yang baru saja dipelajari.  

Komponen- komponen dalam menutup pelajaran di atas dapat dilakukan sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah disusun guru. Kegiatan yang direncakan tersebut 

disesuaikan dengan komponen yang ada.  
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KESIMPULAN 

Menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah mengingat peran dan tugas yang 

harus diemban sebagai pengajar dan pendidik yang harus bertindak profesional. 

Keprofesionalan guru didasarkan pada syarat dan kemampuan yang harus dikuasai. 

Salah satu syarat sebagai guru profesional yaitu dapat menguasai dan melaksanakan 

kompetensi pedagogik, yang dalam praktiknya berkaitan dengan pelakasanan 

pembelajaran. Dalam kompetensi pedagogik guru dituntut untuk melaksanakan 

keterampilan dasar mengajar yang di dalamnya terdapat keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran. Keterampilan tersebut merupakan keterampilan yang dapat 

mendukung kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Meskipun keterampilan yang 

dilaksanakan pada kegiatan inti sangat penting untuk menyampaikan materi kepada 

siswa, namun keterampilan untuk membuka dan menutup pelajaran juga perlu 

dilaksanakan untuk melengkapi seluruh proses belajar mengajar agar dapat 

mengoptimalkan pembelajaran dan memiliki efek positif bagi siswa. Keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran yang akan dilaksanakan guru juga perlu dirancang 

sesuai dengan karakteristik dan kondisi siswa yang akan diajar, namun tetap 

memperhatikan keterlaksanaan komponen dan indikator yang ada di keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran. 
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Abstrak 
Matematika dalam kurikulum 2013 diramu dan diintegrasikan dengan mata 

pelajaran lain dalam sebuah tema. Tema tersebut merupakan acuan pencapaian 

dalam proses pembelajaran. Kurikulum 2103 menggunakan pendekatan saintifik, 

memberikan kemudahan dengan memberikan buku siswa sebagai bentuk aktivitas 

siswa. Hasil analisis terhadap buku siswa tema 1 Kelas V muatan matematika 

ternyata masih banyak kekurangannya. Dari segi mauatan, ada materi matematika 

yang tidak tercantum dalam buku tersebut, operasi hitung yang kurang tepat, urutan 

materi yang tidak sesuai dengan kaidah belajar dan pembelajaran, dan pendekatan 

saintifik yang tidak sempurna. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa perlu 

membuat bahan ajar yang sesuai dengan harapan. 

Kata kunci: matematika, kurikulum 2013, tema, pendekatan saintifik 

 

Pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran yang wajib dipelajari siswa 

pada semua jenjang pendidikan termasuk di Sekolah Dasar (SD). Hal ini dapat dilihat 

dari kebijakan pemerintah dengan memasukkan pelajaran matematika sebagai salah satu 

pelajaran yang diujikan secara nasioanal. Menurut Evans (2014) matematika dan ilmu 

pendidikan telah semakin menjadi lebih penting bagi siswa dalam masyarakat 

kompetitif secara global.  Pendapat tersebut merupakan alasan pemerintah memasukkan 

pelajaran matematika yang wajib dipelajari siswa dari SD adalah kebermanfaatan 

aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan.  

Kebermanfaatan mata pelajaran matematika bagi siswa SD sangat penting dalam 

lingkungan hidupnya, terutama untuk mengembangkan pola pikir, mempelajari ilmu-

ilmu lain berkaitan dengan matematika, memecahkan masalah-masalah praktis, dan 

lainnya. Pelajaran matematika akan memberikan pengalaman yang berarti dalam 

menghadapi masalah-masalah di lingkungan sekitar, baik di dunia perdagangan, 

perkantoran, pertanian, perindustrian, dan lainnya. Pembelajaran matematika di SD 

merupakan fondasi untuk mempelajari ilmu pengetahuan lainnya, apalagi di jaman 

sekarang ini yang kemungkinan materi matematika di SD akan berkembang akibat 

tuntutan iptek. 

Pendekatan pembelajaran matematika di kelas sangat bervariasi. Menurut Karso 

(2004:1.4) matematika adalah mata pelajaran yang penyajiannya dilakukan secara 

deduktif yang didasarkan pada perbedaan karakteristik siswa. Pendekatan deduktif ini 

mampu menjembatani antara dunia siswa dengan kemampuan yang diharapkan setelah 

mempelajari materi tersebut. Oleh karena itu, kemampuan seorang guru sangat 

dibutuhan mengingat perbedaan karakteristik siswa supaya mereka berpikir secara 

deduktif untuk mengerti dan memahami dunia matematika tersebut. 

Kurikulum 2013 yang digulirkan pemerintah sebagai penyempurnaan kurikulum 

KTSP, banyak menimbulkan keluhan. Keluhan ini terutama berasal dari kalangan para 

pendidik. Mereka menganggap beberapa komponen Kurikulum 2013 terlalu 

membebankan pendidik dalam proses pembelajaran di kelas. Beban tersebut terutama 

pada komponen penilaian pada proses dan hasil pembelajaran siswa. Berdasarkan 

keputusan menteri pendidikan No. 179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember 2014 
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tentang pelaksanaan kurikulum 2013, pelaksanaan Kurikulum terlalu tergesa-gesa, 

kesiapan setiap sekolah terhadap penerapan Kurikulum 2013 berbeda-beda. Gelaja 

inilah yang menimbulkan adanya evaluasi terhadap kurikulum 2013. 

Ketersediaan buku siswa sebagai penunjang pembelajaran masih belum merata di 

berbagai daerah. Semisal di SD tempat peneliti bertugas, buku siswa terbitan 

pemerintah belum tersedia. Buku siswa tersedia hanya pada sekolah-sekolah induk 

sebagai SD perintis penerapan Kurikulum 2103. Selain itu, berdasarkan hasil analisis 

pada salah satu buku siswa, kajian materi pada beberapa mata pelajaran pada buku 

siswa terbitan pemerintah masih kurang dari harapan kebutuhan peserta didik.  

Salah satu kekurangan buku siswa terbitan pemerintah adalah pada tema Benda-

benda di Lingkungan Sekitar kelas 5 pada muatan matematika, masih banyak bagian-

bagian yang membutuhkan perbaikkan. Kekurangan tersebut baik dalam penyusunan 

indiator, pilihan diksi, kedalaman materi, tugas-tugas yang diberikan, keterkaitan antar 

materi, beberapa penjelasan materi kurang sesuai, dan pendekatan yang digunakan. 

Buku siswa terbitan pemerintah menggunakan pendekatan saintifik. Menurut 

Permendikbud No. 81A Tahun 2013 Lampiran tentang Pedoman Umum Pembelajaran 

dinyatakan bahwa pendekatan saintifik memiliki langkah-langkah pembelajaran pokok 

yaitu: 1) mengamati, 2) menanya, 3) mengumpulkan informasi, 4) mengasosiasiakan, 

dan 5) mengomunikasikan. Pada kenyataannya buku siswa terbitan pemerintah kurang 

memunculkan langkah-langkah pembelajaran yang ada pada pendekatan saintifik 

tersebut secara menyeluruh dan gamblang. 

METODE 

Data yang disuguhkan pada metode ini adalah data kualitatif. Langkah-langkah 

yang dilakukan pada study dokumenter adalah sebagai berikut: (1) menganalisis 

Kompetemsi Dasar (KD) dengan cara: mendaftar KD-KD pada pedoman peraturan 

menteri nomor 67 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI, 

yang bersesuaian dengan tema yang dibahas pada buku siswa, KD-KD yang telah 

didaftar kemudian dipilihlah KD yang sesuai dengan tema yang dibahas, KD-KD yang 

telah dipilih dicocokan dengan KD-KD pada buku guru pada tema yang dibahas, 

mendaftar indikator pada buku guru dan dianalisis kesesuaiannya dengan materi pada 

buku siswa, mengkaji materi pada buku siswa terkait indikator pada buku guru; (2) 

menganalisis buku siswa dengan cara: melihat buku siswa secara seksama, memberikan 

tanda pada kesalahan-kesalahan pada buku siswa baik dalam kesalahan sajian materi, 

susunan kalimat, kedalaman materi, pilihan kata yang digunakan dan jenis penugasan 

yang diberikan; (3) menganalisis pendekatan saintifik pada buku siswa dengan cara: 

membuat instrumen penilaian pendekatan saintifik pada buku siswa dari tema yang 

dibahas; menilai pendekatan saintifik pada buku siswa dari instrumen yang telah dibuat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil mendaftar KD-KD pada buku pedoman dari Peraturan Menteri No. 67 

tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI, menghasilkan 

KD yang dipilih dan sesuai dengan tema yang akan dibahas. Setelah adanya kecocokan 

antara KD yang dipilih dengan KD pada buku guru, maka dilakukan analisis indikator 

pada buku guru. Hasil analisis pada buku guru tema 1 kelas 5 dengan dikaitkan buku 

siswa tema 1 kelas 5, diperoleh data bahwa tidak adanya kesesuaian antara urutan 

indikator pada masing-masing subtema. Pada urutan indikator pada subtema 1, materi 

pecahan dimulai dari pengenalan bentuk pecahan, kemudian operasi perkalian berbagai 

bentuk pecahan. Pada subtema 2 dimulai dari mengenal operasi pembagian bentuk 
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berpecahan. Sedangkan pada subtema 3 baru mengenal operasi penjumlahan dan 

pengurangan berbagai bentuk pecahan desimal dan persen. Penjumlahan dan 

pengurangan pecahan biasa dan campuran tidak terdapat pada buku siswa padahal 

dalam indikator pada buku guru ada. 

Kenyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan hukum perkembangan siswa. 

seharusnya konsep-konsep itu disusun secara hirarkis dan memilah-milah konsep itu 

berdasarkan perananya dalam materi yang akan disajikan dalam bahan ajar. Hakiim 

(2008:128) mengatakan bahwa penyusunan konsep dimulai dari hal yang sederhana ke 

hal yang rumit, dari yang bersifat konkrit dibawa menuju ke hal yang bersifat abstrak, 

dari yang bersifat umum menuju ke yang khusus, dan didasarkan atas  penalaran 

induktif dan deduktif, serta mempunyai makna bagi siswa. 

Analisis terhadap buku siswa tema 1 kelas 5 muatan matematika pada sajian 

materinya kurang komunikatif. Beberapa sajian materi yang masih butuh perbaikan, 

seperti Gambar 1 di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Cuplikan Hasil Analisis Buku Siswa Tema 1 Kelas 5 

 

 
Gambar 1 cuplikan sajian materi yang perlu perbaikan 

Gambar tersebut menjelaskan kalimat yang digunakan masih kurang tepat. 

Kalimat yang satu dan kalimat selanjutnya masih kurang komunikatif. 7 buah jeruk 

dibagi 2 bagian. Satu bagian untuk Lani dan teman-teman. Satu bagian untuk anak-anak 

yang sedang bermain. Tidak bersesuaian dengan kalimat 7 jeruk dibagikan kepada dua 

anak, masing-masing anak mendapat bagian 7/2. 

 Analisis terhadap konten materi tema 1 kelas 5 muatan matematika juga masih 

perlu perbaikan. Materi disampaikan tidak teratur. Materi dimulai dari pengenalan 

bentuk-bentuk pecahan, perkalian pecahan, pembagian pecahan dan yang terakhir 

penjumlahan pecahan desimal dan persen. Materi penjumlahan dan pengurangan 

pecahan biasa dan campuran tidak ada dalam buku siswa. di samping itu, ada juga 

operasi hitung pecahan yang kurang sempurna. Berikut Gambar 2 cuplikan operasi 

hitung yang butuh perbaikkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2 Cuplikan Hasil Analisis Buku Siswa Tema 1 Kelas 5 
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Analisis terhadap tampilan gambar dan kalimat pada buku siswa tema 1 kelas 5 

muatan matematika perlu ada perbaikan. Misalnya Gambar 3 cuplikan hasil analisis 

buku siswa berikut. 

 
Gambar 3 Cuplikan Hasil Analisis Buku Siswa Tema 1 Kelas 5 

Gambar 3 di atas menjelaskan bahwa kalimat penjelas dari masalah yang diajukan 

kurang jelas. Kalimat keterangan yang kurang lengkap, dan peragaan yang disajikan 

kurang memberikan gambaran yang jelas pada siswa.  

Analisis terhadap tugas siswa juga membutuhkan perbaikkan. Berikut gambar 4 

cuplikan tugas siswa yang membutuhkan perbaikan. 

 

 

 

 
 

Gambar 4 Cuplikan Hasil analisis Buku Siswa Tema 1 Kelas 5 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa tugas yang diberikan kurang jelas, tidak ada tindak 

lanjutnya, baik pada halaman tersebut, atau pada halaman berikutnya. Cuplikan hasil 

analisis terhadap konten materi tersebut merupakan representasi dari beberapa 

kesalahan yang membutuhkan perbaikkan buku siswa terbitan pemerintah.  

Hasil analisis pendekatan saintifik pada buku siswa dengan menggunakan 

instrumen keterterapan pendekatan saintifik. Hasil analisis instrumen pendekatan 

saintifik pada buku siswa dijelaskan berikut. 

1. Kegiatan mengamati 

Kegiatan mengamati pada buku siswa tema 1 muatan matematika kelas 5, kurang 

memberikan porsi yang cukup. Kegiatan mengamatai hanya terfokus pada kegiatan 

membaca yang dilakukan sekilas saja.  Menurut Majid (2014:211) kegiatan mengamati 

mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull learning). Pada 

kegiatan mengamati memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek 

secara nyata, siswa senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Langkah 

mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga proses 

pembelajaran memiliki kebermaknaan yang lebih baik. 

2. Kegiatan menanya 

Kegiatan menanya pada buku siswa tema 1 kelas 5 muatan matematika, tidak ada 

sama sekali. Kegiatan menanya tidak terlaksana karena pada kegiatan mengamati pada 

buku siswa kurang memunculkan rasa ingin tahu siswa terhadap objek/peristiwa. 

Kegiatan mengamati pada objek/peristiwa langkah awal untuk memunculkan rasa ingin 
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tahu siswa, sehingga siswa mau bertanya. Majid (2014:216) mengatakan pertanyaan 

diajukan untuk mendapatkan tanggapan secara verbal. Kurangnya motivasi, pengamatan 

terhadap objek/peristiwa yang kurang menarik, masalah yang disajikan kurang sesuai 

dengan realitas kehidupan siswa merupakan alasan mengapa siswa tidak mau bertanya. 

Menurut Permendikbud No. 81A tahun 2013 Lampiran tentang Pedoman Umum 

Pembelajaran, kegiatan menanya dilakukan sebagai salah satu proses membangun 

pengetahuan siswa dalam bentuk fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih  

abstrak. Tujuannya agar siswa memiliki kemampuan berpikir kritis (critical thingking 

skill) secara logis dan sistematis. Proses bertanya dilakukan melalui kegiatan diskusi, 

kerja kelompok, ketika menemui kesulitan, ketika ingin mendapatkan informasi tentang 

hal-hal yang diamati. 

3. Kegiatan mengumpulkan informasi/mencoba 

Kegiatan mengumpulkan informasi adalah langkah akhir dalam pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik. Kegiatan mengumpulkan informasi pada buku siswa tema 

1 kelas 5 muatan matematika, kurang memberikan peluang yang cukup. Pengumpulan 

informasi kurang memberikan pengalaman kepada siswa untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi. Kegiatan mengumpulkan informasi bertujuan untuk meningkatkan 

keingintahuan siswa untuk memperkuat pemahaman tentang konsep, prinsip/prosedur 

dengan mengumpulkan data, mengembangkan keterampilan kerja ilmiah. Kosasih 

(2014:78) menerangkan bahwa ada beberapa kegiatan dalam mengumpulkan informasi, 

di antaranya sebagai berikut. 

a. Membaca beragam referensi yang sekiranya dapat memberikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

b. Melakukan pengamatan lapangan, terutama untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang memerlukan data faktual. 

c. Melakukan percobaan laboratorium untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

memerlukan pembuktian ilmiah. 

d. Mewawancarai narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

memerlukan jawaban yang berupa pendapat ahli. 

4. Mengasosiasikan  

Pengaitan antara masalah yang diajukan dengan pengumpulan informasi untuk 

menyelesaikan masalah pada buku siswa tema 1 kelas 5 muatan matematika kurang 

terlihat. Buku siswa kurang menyajikan kegiatan asosiasi atas masalah yang ada dengan 

informasi yang ada. Permendikbud Nomor  81A Tahun 2013, menjelaskan bahwa 

kegiatan mengasosiasikan dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi 

dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan  informasi tersebut. 

5. Kegiatan mengomunikasikan 

Kegiatan mengomunikasikan pada buku siswa tema 1 kelas 5 muatan matematika  

tidak ada. Siswa tidak diberikan kesempatan untuk merefleksi kegiatan yang telah 

mereka lakukan dalam buku siswa tersebut. Kegiatan akhir yang diberikan buku siswa 

hanya pengerjaan soal tanpa adanya kesimpulan.  Kegiatan mengomunikasikan pada 

buku siswa tersebut kurang sesuai dengan pendapat Abidin. Abidin (2014:141) 

mengatakan bahwa mengomunikasikan merupakan kemampuan menyampaikan hasil 

kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara lisan maupun tulisan.  

Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada buku siswa khususnya pada tema 1 

muatan matematika tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab, di antaranya adalah 

sebagai berikut: 
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1. Penyesuaian terhadap hal yang baru membutuhkan waktu 

Pendekatan saintifik merupakan inovasi pendekatan pembelajaran yang baru 

dikenal dalam dunia pendidikan. Inovasi pengembangan buku siswa dengan pendekatan 

saintifik merupakan hal yang baru terutama bagi bagi penulis dan guru. Menurut Rogers 

(1983) inovasi dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan, oleh 

karena itu dibutuhkan waktu yang cukup untuk memahaminya dengan baik. Sama hal 

dengan inovasi pembelajaran saintifik merupakan hal yang baru, sehingga wajar jika 

pengembangan buku siswa tersebut mengalami kekurangan dalam pendekatan 

saintifiknya. 

2. Waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan buku siswa tersebut terlalu singkat. 

Seiring dengan berlakunya Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2103/2014, 

penyediaan buku siswa pun digalakan. Cetakan pertama buku siswa diterbitkan tahun 

2104. Berdasarkan surat keputusan menteri pendidikan No. 179342/MPK/KR/2014 

tanggal 5 Desember 2014 tentang pelaksanaan kurikulum 2013, dijelaskan bahwa secara 

konseptual adanya ketidakselarasan antara gagasan dengan isi buku tes. Secara teknis 

penyediaan buku belum terlayani dengan baik. Data tersebut menunjukkan antara 

adanya ketimpangan waktu antara berlakunya Kurikulum 2013 dengan cetakan buku 

yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Waktu yang dibutuhkan dalam 

pengembangan buku siswa terlalu singkat. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, 

buku siswa harus selesai dan bisa memenuhi kebutuhan seluruh lembaga pendidikan di 

seluruh tanah air.  

Penyusunan bahan ajar harus melalui langkah-langkah tertentu sehingga 

menghasilkan bahan ajar yang baik, yang secara langsung membutuhkan waktu cukup 

dalam pengembangan bahan ajar tersebut. Singkat dan lamanya waktu pembuatan akan 

mempengaruhi kualitas bahan ajar yang dikembangkan, baik dalam bahasa dan materi 

yang akan disampaikan. Menurut Prastowo (2013:49) ada tiga langkah dalam 

penyusunan bahan ajar yang baik, yaitu: (1) menganalisis kebutuhan bahan ajar; (2) 

menyusun peta bahan ajar; dan (3) membuat bahan ajar berdasarkan struktur masing-

masing bentuk bahan ajar. Di sisi lain Suwarno (2011: 106) mengatakan untuk 

menyelesaikan langkah-langkah penyusunan bahan ajar tidaklah sebentar, karena 

banyak langkah yang harus dilalui. Dari kenyataan tersebut bisa dikatakan bahwa, hal 

yang wajar jika pengembangan buku siswa mengalami berbagai kekurangan karena 

waktu yang diberikan terlalu singkat. 

Waktu yang memadai pada saat mengembangkan bahan ajar akan menghasilkan 

produk yang berkulaitas. Seperti apa yang dikatakan oleh Izzati (2013) dalam jurnalnya 

mengatakan kelayakan modul dengan kategori sangat layak. Aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran dalam menggunakan bahan ajar kategori sangat aktif, dan analisis 

hasil belajar siswa mencapai KKM sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut bisa 

disimpulkan bahwa waktu yang memadai dalam mengembangkan bahan ajar akan 

menghasilkan bahan ajar yang bermakna bagi siswa. 

3. Belum tersedianya contoh pengembangan buku siswa  dengan pendekatan 

saintifik 

Kurikulum 2013 yang mengalami penghentian sementara dalam proses 

pembelajaran dan kembali ke KTSP. Dasar penghentian sementara Kurikulum 2013 

adalah Permendikbud No. 159 tahun 2014 Tentang Evaluasi Kurikulum pasal 2(dua) 

ayat 2(dua) menyatakan bahwa evaluasi kurikulum bertujuan untuk mendapatkan 

informasi mengenai: (a) kesesuaian antara ide kurikulum dan desain kurikulum; (b) 

kesesuaian antara desain kurikulum dan dokumen kurikulum; (c) kesesuaian antara 
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dokumen kurikulum dan implementasi kurikulum; dan (d) kesesuaian antara ide 

kurikulum, hasil kurikulum, dan dampak.  

Pengembangan bahan ajar berupa buku siswa dengan pendekatan saintifik 

merupakan hal yang baru dalam Kurikulum 2013. Salah satu bahan evaluasi Kurikulum 

2013, ketersediaan contoh buku siswa dengan pendekatan saintifik baik yang homogen 

atau pun heterogen sangat jarang sekali. Buku yang relevan ini merupakan rujukan 

dalam menulis buku yang akan ditulis. Hal yang wajar jika buku siswa yang 

dikembangkan mengalami banyak kekurangan dengan alasan contoh-contoh buku yang 

dijadikan rujukan masih jarang. Menurut Prastowo (2013:181) pengembangan buku teks 

harus mengupulkan referensi sebagai bahan penulisan baik dari buku ilmiah, jurnal 

penelitian, surat kabar, majalah, laporan-laporan hasil penelitian, internet, dan sumber 

lain yang relevan. 

4. Kurangnya pelatihan tentang pengembangan buku siswa. 

Pelatihan pengembangan buku siswa adalah salah satu kegiatan yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengembangan buku siswa. Setelah 

bergulirnya kurikulum 2013 dan berlaku se-Indonesia, pelatihan tentang pengembangan 

buku siswa kurang maksimal. Berdasarkan surat keputusan menteri pendidikan No. 

179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang pelaksanaan kurikulum 2103, 

menyatakan bahwa belum merata dan tuntasnya pelatihan guru. Kurangnya 

maksimalnya pelatihan pengembangan buku siswa tersebut merupakan alasan kenapa 

buku siswa yang dikembangkan mengalami banyak kekurangannya. 

PENUTUP  

Hasil analisis terhadap buku siswa tema 1 kelas 5 muatan matematika dari sisi 

sajian materi masih memerlukan perbaikkan. Kekurangan buku siswa ini terutama 

dalam urutan penyajiannya. Penyajian dimulai dari mengenal bentuk-bentuk pecahan, 

perkalian pecahan, pembagian pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

Penyajian materi ini seharusnya dari mengenal bentuk-bentuk pecahan, penjumlahan 

dan pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan terakhir pembagian pecahan. Di sisi 

lain, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan campuran tidak terdapat dalam 

buku siswa tersebut. 

Berdasarkan analisis terhadap pendekatan saintifik dalam buku siswa dengan 

menggunakan instrumen, masih banyak kekurangannya. Beberapa komponen 

pendekatan saintifik yang belum nampak bahkan tidak ada sama sekali. Misalnya 

kegiatan mengamati tema 1 kelas 5 muatan matematika hanya terfokus pada kegiatan 

membaca yang kurang menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Kegiatan menanya tidak ada 

sama sekali. Kegiatan mengumpulkan informasi kurang memberikan peluang kepada 

siswa untuk mencari sumber-sumber lain dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

Kegiatan mengasosiasi kurang terlihat antara masalah pada kegiatan mengamati, 

menanya, dan mengumpulkan informasi. Pada akhir pembelajaran , kesimpulan sebagai 

kegiatan mengomunikasikan tidak nampak, sehingga buku siswa memang butuh 

perbaikkan dari berbagai sisi. 
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Abstrak 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kemampuan  berpikir  kritis  siswa 

dengan menggunakan isu-isu kontemporer pemanasan global dan pencemaran 

lingkungan. Penelitian ini dilakukan di  SMP Negeri 1 Binangun, Kabupaten Blitar 

pada  kelas VII-H semester genap tahun  ajaran  2015/2016. Data  penelitian  

diperoleh  dari  jawaban  siswa  terhadap  tes. Pada penelitian ini pencapaian 

kemampuan berpikir kritis siswa dari lima aspek menurut  Robbert.  H.  Ennis, yaitu: 

1)  memberikan  penjelasan  sederhana; 2) membangun  keterampilan  dasar; 3)  

memberikan kesimpulan; 4) membuat  penjelasan  lebih  lanjut; 5) membuat 

perkiraan dan integrasi. Rata-rata presentase dari lima aspek kemampuan berpikir 

kritis yang dicapai dengan menggunakan  tes  yaitu sebesar 65,78 dan masuk dalam 

kategori baik.   

Kata Kunci: Berpikir Kritis, pemanasan global, pencemaran lingkungan 

 

Isu utama dalam kehidupan diberbagai negara saat ini yaitu kesejahteraan dan 

pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penggunaan sumber daya alam secara 

berlebihanan (Preston  et  al.,  2008). Akibat dari penggunaan sumber daya alam yang 

berlebihan ini, dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan pencemaran pada 

lingkungan. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009  tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan  hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup 

adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain 

ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 

lingkungan hidup yang telah ditetapkan.   

Menurut Defli (2009) Pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh dan 

berakibat kepada lingkungan alam saja, tetapi berakibat dan berpengaruh terhadap 

kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia. Dampak pencemaran lingkungan dapat 

ditimbulkan oleh pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran daratan. Kegiatan 

pertanian seringkali menggunakan sejumlah besar pupuk, pestisida, dan menghasilkan 

kotoran hewan yang bisa menyebabkan pencemaran tanah dan air. Penebangan hutan 

secara tidak langsung mempengaruhi kualitas tanah dan air karena meningkatnya 

jumlah erosi tanah dan aliran endapan serta menyebabkan hilangnya nutrisi dari tanah 

yang subur (Pepper et al., 2006). 

Pencemaran lingkungan yang sedang bergejolak pada massa sekarang ini antara 

lain adalah pencemaran udara. Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, 

namun dengan meningkatnya  pembangunan  fisik  kota dan pusat-pusat industri, 

kualitas udara telah mengalami perubahan (Saeni, 1989). Pohan (2002) menyatakan 

bahwa pencemaran udara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: a) Faktor alam 

(internal), yang bersumber dari aktivitas alam, contohnya abu yang dikeluarkan akibat 

letusan gunung berapi, gas-gas vulkanik, debu yang beterbangan di udara akibat tiupan 

angin, bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik; b) Faktor manusia 
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(eksternal), yang bersumber dari hasil aktivitas manusia , contohnya hasil pembakaran 

bahan-bahan fosil dari kendaraan bermotor, bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik 

industri yang memakai   zat kimia organik dan anorganik, pemakaian zat-zat kimia yang 

disemprotkan ke udara, pembakaran sampah rumah tangga, dan pembakaran hutan.    

Menurut Muchsin & Ichsan (1979, 23) pencemaran udara dapat menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan alam, antara lain: hujan asam, penipisan lapisan ozon dan 

pemanasan global. Sekitar 70% dari bencana alam saat ini terjadi akibat dari perubahan 

iklim, dan tampaknya terus mengalami peningkatan (Preston  et  al.,  2008). Penelitian 

telah menunjukkan bahwa meskipun secara internasional telah dilakukan berbagai 

upaya untuk mengurangi dampak pemanasan global, namun emisi gas rumah kaca terus 

naik. Hal ini karena tingkat kenaikan emisi dari negara-negara berkembang lebih besar 

dibandingkan dengan negara-negara maju. Diprediksi keadaan ini akan semakin genting 

di masa mendatang (UNDP,  2008).  

Penyebab utama pemanasan global sebagian besar terjadi dari pembakaran bahan 

bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara dan gas alam (WMO,  2013). Gas rumah 

kaca (karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, cFc) dapat mencegah keluarnya panas 

dari permukaan bumi ke ruang angkasa dengan menyerap radiasi inframerah. Hal ini 

akan meningkatkan suhu dunia (UNESCO  and  UNDP,  2011a). Fenomena tersebut 

dapat berdampak terhadap lingkungan seperti peningkatan level air laut karena 

mencairnya gletser di daerah kutub bumi (UNESCO  and  UNEP,  2011b), kekeringan, 

kekurangan air, perluasan gurun, dan kondisi cuaca buruk (hujan lebat, banjir, dan 

badai) (Leighton,  2011).  

Sesuai dengan beberapa permasalahan pencemaran lingkungan tersebut, maka 

sejak dini perlu diajarkan kepada siswa tentang pengertian pemanasan global dan 

pencemaran lingkungan, berbagai hal penyebab pemanasan global dan pencemaran 

lingkungan, serta segala upaya yang dapat mengurangi maupun mencegah terjadinya 

pemanasan global dan pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan, siswa yang kelak 

akan tumbuh dewasa sebagai penerus kehidupan tidak melakukan perbuatan yang dapat 

menimbulkan pencemaran lingkungan. Pemahaman tentang lingkungan perlu untuk 

ditanamkan sejak awal dengan harapan bahwa melalui kegiatan pembelajaran tentang 

lingkungan akan diperoleh pengetahuan yang akan menjadi dasar bagi siswa untuk lebih 

bersikap positif terhadap lingkungan (Hendrawati, 2009). Masalah lingkungan 

setidaknya akan menjadi salah satu isu yang dominan dan menjadi tantangan abad ke-

21, dengan meningkatnya kebutuhan akan dunia yang lebih sehat. Dalam beberapa 

dekade mendatang, masyarakat akan lebih sering diajak untuk memahami isu-isu 

lingkungan yang kompleks, menilai risiko, serta mengevaluasi usulan perencanaan 

lingkungan (Nosich, 2009) 

Oleh karena itu, agar siswa dapat memahami isu-isu lingkungan yang kompleks 

diperlukan suatu kemampuan penalaran yang baik, salah satunya yaitu kemampuan 

berpikir kritis. Menurut  Curto &  Bayer  (2005),  berpikir  kritis  dapat dikembangkan  

dengan memperkaya  pengalaman  siswa  yang  bermakna. Kemampuan berpikir kritis 

secara umum berkaitan dengan keterampilan mengenai pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan, kesimpulan, berpikir divergen, berpikir evaluatif, penalaran 

dan penerimaan. Keterampilan ini sering disebut sebagai keterampilan kognitif tingkat 

tinggi (Leou et al., 2006).  

Terdapat beberapa definisi berpikir kritis, namun pada penelitian ini mengadaptasi 

pengertian berpikir kritis menurut Ennis (2011), yang mendefinisikan berpikir kritis 

sebagai 'cara berpikir reflektif yang berfokus pada memutuskan apa yang harus percaya 
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dan apa yang harus dilakukan'. Ennis mengklasifikasikan inti dari keterampilan berpikir 

kritis dalam lima aspek: (a) memberikan penjelasan sederhana, (b) membangun 

keterampilan dasar, (c) membuat kesimpulan, (d) membuat penjelasan lebih lanjut, dan 

(e) membuat perkiraan dan integrasi.  

Berdasarkan paparan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA dengan 

menggunakan  artikel isu-isu kontemporer pemanasan global dan pencemaran 

lingkungan. 

METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang diharapkan dapat 

menggambarkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menggunakan artikel isu-isu 

kontemporer pemanasan global dan pencemaran lingkungan dalam kegiatan 

pembelajaran. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII-H SMP Negeri 1 Binangun 

Kabupaten Blitar, sebanyak 34 orang. Waktu penelitian yaitu selama 2 minggu pada 

bulan April 2016. Tahap penelitian dimulai dengan tahap persiapan yaitu membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan  metode  diskusi  

dalam menganalisis artikel tentang pemanasan global dan pencemaran lingkungan, 

membuat  atau  menyusun  instrumen  penelitian  sebagai  alat pengumpulan  data  

berupa  tes  kemampuan berpikir kritis, pengujian  validitas  instrumen  penelitian  tes  

oleh dosen ahli materi dan ahli asesmen. Pelaksanaan  penelitian  dilakukan  dalam  tiga  

kali  pertemuan yaitu  pada  pertemuan  pertama  dan kedua guru melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan kegiatan pada RPP, sedangkan pada pertemuan 

ketiga guru memberikan  tes  untuk  mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Validasi oleh ahli dilakukan untuk mengetahui kelayakan tes sebelum diberikan 

kepada siswa. Hasil validasi ahli dapat dilihat pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil Analisis Validasi Ahli Soal Tes 

Nomor Butir Soal Persentase (%) Kriteria 

1-15 82,35 Sangat Layak digunakan 

 

Hasil analisis butir soal untuk tingkat reliabilitas menggunakan rumus Kuder-

Richardson (KR 20) diperoleh sebesar 0,752 pada kategori tinggi. Tingkat  kesukaran 

yaitu sebanyak 3 soal mudah, 7 soal sedang, dan  5 soal sukar. Daya beda yaitu 2 soal 

tingkat daya pembedanya jelek, 7 soal daya pembedanya cukup, dan 6 soal daya 

pembedanya baik. 

Hasil tes pencapaian kemampuan berpikir kritis seluruh siswa pada setiap aspek 

dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Pencapaian Kemampuan Berpikir Kritis Siswa  

Aspek Berpikir 

Kritis 
Indikator Berpikir Kritis 

Nomor 

Soal 

Persentase Siswa yang 

Menjawab Benar (%) 
Kategori 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

Memfokuskan pertanyaan 1 

76,47 Baik 

Menganalisis argumen 5, 7, 10, 11 

Bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang 

membutuhkan penjelasan 

4, 8 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

Mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil 

observasi 

12 

82,35 
Sangat 

Baik 

Membuat 

kesimpulan 

Membuat dan 

mempertimbangkan nilai 

keputusan 

2, 9, 15 

45,09 Cukup 

Membuat 

penjelasan 

lebih lanjut 

Mendefinisikan istilah dan 

mempertimbangkan 

definisi menggunakan 

kriteria yang tepat 

3 

41,17 Cukup 

Mengidentifikasi asumsi 6 

Membuat 

perkiraan dan 

integrasi 

Memutuskan suatu 

tindakan 

14 

83,82 
Sangat 

Baik Berintegrasi dengan yang 

lain 

13 

 

Berdasarkan uraian pada tabel, pencapaian tertinggi kemampuan berpikir kritis 

terdapat pada aspek membuat perkiraan dan integrasi dengan persentase sebesar 83,82% 

dengan kategori sangat baik. Sedangkan pencapaian terendah terdapat pada aspek 

membuat penjelasan lebih lanjut dengan persentase sebesar 41,17% dengan kategori 

cukup. Berdasarkan peroleh tersebut dapat disimpulkan pencapaian kemampuan 

berpikir kritis untuk semua aspek yaitu sebesar 65,78 dengan kategori baik. 

Isu-isu kontemporer pemanasan global dan pencemaran lingkungan yang banyak 

ditemui pada artikel yang dianalisis oleh siswa adalah pemanasan global (global  

warming) atau  perubahan  iklim (Climate change). Salah satu badan atau lembaga  

antara  pemerintah  untuk perubahan  cuaca (Intergovernment Panel  on  Climate  

Change) dalam laporannya (The  physical  Science  Basis, 2007) secara  tegas 

menyebutkan,  peningkatan  emisi  gas rumah  kaca  (GRK) menjadi  faktor utama  

penyebab  pemanasan  global yang  disebabkan ulah manusia, dimana terjadinya  

peningkatan  suhu  bumi dengan  level  yang  sudah  membahayakan  dengan  kenaikan  

antara  1º – 3ºC dan  sudah  merupakan  isu  yang mendasar  (basic  need)  bagi  seluruh 

dunia.  Terbukti  dengan  meningkatnya suhu  di  atmosfer,  meningkat  pula jumlah 

angin topan di beberapa wilayah, naiknya  permukaan  air  laut  (sea  level rises)  serta 

penguapan  air  (berlebihan)  yang  mengakibatkan  kekeringan. 

Purwito (2008) mengemukakan bahwa permasalahan problematika  pemanasan  

global  telah menjadi  agenda  masyarakat  dunia  tak terkecuali  Indonesia.  Sejauh  ini,  

pola pembangunan  yang  menjadi  acuan pelbagai  negara  khususnya  negara-negara  

utara  adalah,   peningkatan kapasitas  produksi  dan  perluasan  pasar ekonomi,  dengan  

menihilkan  efek destruktif  yang  ditanggalkan  atas lingkungan  hidup.  Walaupun  

demikian sebagian  besar  negara  industri  sebagai penyumbang  terbesar  dalam  emisi  

CO2 telah  mulai  merubah  sistem  atau teknologi  dengan memanfaatkan bahan 

alternatif  yang  ramah  lingkungan. Sementara  masyarakat  Indonesia sampai  saat  ini  

masih  beraktifitas dengan  menggunakan  bahan  bakar energi fosil,  belum lagi 

penebangan dan kebakaran  kayu  baik  yang  dilakukan dengan  sengaja  maupun  tidak  
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sengaja dimana  Indonesia  memainkan  peranan penting,  dengan  hutan  tropisnya  

yang merupakan  salah  satu  paru-paru  dunia terbesar.  

Konstribusi terbesar dari gas rumah kaca yang  komposisi  terbesarnya  terdiri  

dari Nitrogen  (78%),  Oksigen  (21%)  dan Uap  air  (3%),  diakibatkan  oleh 

pemakaian  bahan  bakar  fosil  seperti batu bara, gas dan minyak bumi.  Ketiga  jenis  

bahan  bakar  tersebut sekarang  ini  merupakan  bahan  bakar yang paling murah 

dibandingkan dengan energi  lain  sehingga  pemakaiannya setiap  tahun  meningkat  

apalagi  setelah terjadinya revolusi industri. Konsekwensinya  jika  kadar  gas  polutan  

(CO2,  CH4, O3,  NOx,  dan  CFC)  di  udara  melebihi ambang  batasnya,  Iklim  global  

akan berubah. Penggunaan  batubara  pada  pembangkit listrik  akan  menghasilkan  

emisi  yang cukup  besar,  disamping  juga  kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. 

Oleh  karena  itu  mengganti  penggunaan batubara  atau  diesel  menjadi  gas,  bisa 

menghasilkan  penurunan  emisi  GRK yang signifikan (Masri, 2008). 

Beralih  menggunakan  sumber  energi terbarukan  bisa  mengurangi  emisi  GRK 

dalam jumlah yang lebih besar. Dengan semakin  tingginya  harga  minyak  bumi, 

sumber  energi  terbarukan  menjadi pilihan yang semakin menarik.  Beberapa  bahan  

alternatif  yang  sudah dan  banyak  digunakan  adalah;  tenaga matahari (solar  

photovoltaic  energy), tenaga  angin,  propane  sejenis  metane,  geothermal,  gas  alam  

yang  dikempa (Compressed  Natural  Gas  atau  CNG), bahan  limbah  (limbah  

industri,  ban, minyak, plastik dan bahan pelarut) serta biomass  (sekam  padi,  kulit  

kopi  dan makanan ternak). Penggunaan  bahan  alternatif  ini  masih tergolong mahal 

karena perlu modifikasi peralatan (Hawng, 2008). 

  Bahtiar (2007) mengemukakan salah satu jenis pencemaran lingkungan yaitu 

pencemaran air, terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut dan air tanah 

yang disebabkan olek aktivitas manusia. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat 

digunakan sesuai dengan fungsinya. Walaupun fenomena alam, seperti gunung meletus, 

pertumbuhan ganggang, gulma yang sangat cepat, badai dan gempa bumi merupakan 

penyebab utama perubahan kualitas air, namun fenomena tersebut tidak dapat 

disalahkan sebagai penyebab pencemaran air. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh 

limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, industri, dan penangkapan ikan 

dengan menggunakan racun. Polutan industri antara lain polutan organik (limbah cair), 

polutan anorganik (padatan, logam berat), sisa bahan bakar, tumpaham minyak tanah 

dan oli merupakan sumber utama pencemaran air, terutama air tanah. Disamping itu 

penggundulan hutan, baik untuk pembukaan lahan pertanian, perumahan dan konstruksi 

bangunan lainnya mengakibatkan pencemaran air tanah. Limbah rumah tangga seperti 

sampah organik (sisa-sisa makanan), sampah anorganik (plastik, gelas, kaleng) serta 

bahan kimia (detergen, batu batere) juga berperan besar dalam pencemaran air, baik air 

di permukaan maupun air tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di seluruh dunia, 

lebih dari 14.000 orang meninggal dunia setiap hari akibat penyakit yang ditimbulkan 

oleh pencemaran air.  

Berpikir kritis termasuk dalam berpikir tingkat tinggi (Johnson, 2008). Sehingga 

sangat perlu diajarkan kepada semua peserta didik, karena berpikir kritis mencakup 

berbagai skill yaitu, kemampuan menyimak, membaca dengan seksama, menemukan 

dan menentukan asumsi dasar, dan meyakini apa yang dilakukan dengan adanya sebuah 

dasar pengetahuan yang baik (Moore & Parker, 1986). Serangkaian proses pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan artikel isu-isu pemanasan global dan pencemaran 

lingkungan. 
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Untuk melihat pencapaian berpikir kritis siswa pada setiap aspek sesuai dengan 

soal tes yang diberikan akan dibahas berikut ini. 

1. Memberikan penjelasan sederhana 

Dalam  aspek  ini siswa  mengalamai  proses  menganalisis argumen dengan  

menyelidiki  suatu  alasan  untuk  mengetahui  keadaan  sebenarnya. Menurut Johnson 

(2008) pemikir  kritis  meneliti  proses  berpikir  mereka sendiri  dan  proses  berpikir  

orang  lain  untuk  mengetahui  apakah  proses berpikir mereka masuk akal. Berikut 

salah satu soal tes pada aspek memberikan penjelasan sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada aspek memberikan penjelasan sederhana, persentase kemampuan berpikir 

kritis siswa secara keseluruhan yaitu sebesar 76,47% dan berada pada kategori baik. 

Salah satu bentuk soal yang diberikan yaitu modifikasi dari soal PISA (2015), siswa 

diminta untuk mengemukakan alasan mengenai perbedaan akibat yang ditimbulkan 

antara penggunaan bahan bakar fosil dan bahan bakar hayati. Rata-rata seluruh siswa 

mampu menyelesaikan soal tersebut dengan baik. 

2.  Membangun Keterampilan Dasar 

Pada aspek ini  siswa  menggali  informasi  dengan  memahami kejadian-kejadian 

yang berkaitan dengan apa yang sedang mereka alami, dan  menghubungkannya  

dengan  sumber  yang  didapatkan  dan mengantisipasi  suatu  informasi  dengan    

menggunakan  baik-baik  cara berpikirnya  dan  memaksimalkan  pengamatan  secara  

langsung  maupun tidak  langsung  kemudian  memikirkan  baik-baik  hasil  

pengamatan  untuk dijadikan  pendapatnya.  Dari  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  

terjadi pada  siswa,  menjadi  dasar  sehingga  siswa  dapat  memberikan  sebuah alasan.  

Sehingga  dapat mengungkapkan  alasan-alasan  dengan  masuk  akal  sesuai  dengan 

konteksnya (Gerald, 2009). 

Pada aspek membangun keterampilan dasar, persentase kemampuan berpikir kritis 

siswa secara keseluruhan yaitu sebesar 82,25% dan berada pada kategori sangat baik. 

Indikator Berpikir Kritis: Memfokuskan Pertanyaan 

Deskriptor: Memformulasikan kriteria untuk mempertimbangkan kemungkinan jawaban. 

 

Perhatikan wacana berikut ini! 

Penggunaan Bahan Bakar Fosil 

Banyak pembangkit listrik menggunakan bahan bakar berbasis karbon dan menghasilkan 

residu karbon dioksida (CO2). CO2 yang dilepaskan ke atmosfer memiliki dampak negatif pada 

iklim global. Ilmuwan telah menggunakan strategi yang berbeda untuk mengurangi jumlah CO2 

yang dilepaskan ke atmosfer. 

Salah satu strategi tersebut adalah penggunaan bahan bakar hayati sebagai pengganti bahan 

bakar fosil. Bahan bakar fosil berasal dari makhluk hidup yang telah lama mati, sedangkan 

bahan bakar hayati berasal dari tanaman baru saja mati. 

(Sumber: modifikasi PISA, 2015) 
 

Berdasarkan uraian tersebut, jawablah pertanyaan berikut! 

Penggunaan bahan bakar hayati memiliki efek yang tidak sama dengan penggunaan bahan bakar 

fosil. Mengapa demikian? Manakah  pada pernyataan berikut yang dapat menjelaskan hal 

tersebut? 

A. Ketika proses pembakaran, bahan bakar hayati tidak melepaskan CO2  

B. Saat masa pertumbuhan, tanaman yang digunakan untuk bahan bakar hayati menyerap CO2 

dari atmosfer  

C. Ketika  proses pembakaran, bahan bakar hayati menyerap CO2 dari atmosfer 

D. CO2 yang dihasilkan oleh bahan bakar hayati memiliki sifat kimia yang berbeda dari bahan 

bakar fosil. 
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Soal tes yang diberikan dalam bentuk laporan hasil pengamatan sederhana tentang 

akibat pencemaran tanah, siswa diminta untuk mengemukakan kesimpulan yang benar 

terkait hasil pengamatan tersebut. Secara keseluruhan rata-rata siswa mampu 

menyelesaikan soal tersebut dengan sangat baik. Berikut salah satu soal tes pada aspek 

membangun keterampilan dasar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Membuat kesimpulan 

Aspek  ini memberikan  kesempatan  siswa  dalam  menafsirkan, menarik  sebuah  

kesimpulan  dan  mempertimbangkan  untuk  menentukan hasil  dari  pertimbangannya.  

Menyatakan  tafsiran  adalah  cara  berpikir deduktif yang dalam penyampaianya 

memerlukan sebuah pengetahuan dan pengalaman  yang  baik,  sehingga  dalam  

mengemukakan  sebuah kesimpulan sementara haruslah dengan pemahaman yang 

mendalam yang berlandaskan latar belakang fakta dan sumber-sumber yang baik 

(Johnson, 2008). 

Berikut salah satu soal tes pada aspek membuat kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Berpikir Kritis: Membuat dan mempertimbangkan nilai keputusan 

Deskriptor: Menjelaskan latar belakang fakta  

 

Banyak ilmuwan yang menegaskan bahwa kenaikan permukaan laut telah terjadi dalam 

seratus tahun terakhir sebagai akibat dari pemanasan global.  

(Sumber: www.smusd.org) 

 

Jika ini benar, manakah dari faktor-faktor berikut yang paling tepat yang dapat 

menjelaskan kenaikan tersebut? 

A. Meningkatnya curah hujan 

B. Meningkatnya penguapan 

C. Meningkatnya suhu air laut 

D. Mencairnya lapisan es 

 

Indikator Berpikir Kritis: Mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi 

Deskriptor: Ikut terlibat dalam menyimpulkan 

 

Perhatikan laporan percobaan berikut. 

Erosi tanah adalah peristiwa terkikisnya permukaan tanah oleh air. Porositas tanah adalah 

kemampuan tanah menyerap dan menahan air. 

 
Setelah  disiram  air  dengan  volume  air  yang  sama  (250  ml),  dari  ketinggian  yang  

sama,  dan kecepatan yang sama: 

Hasil pengamatan 
Keadaan air tampungan 

A B 

Volume air (ml) 100 ml 200 ml 

Kekeruhan Sedikit keruh Sangat keruh 

Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan tersebut adalah…  

A. Tumbuhan dapat meningkatkan erosi dan  porositas tanah.  

B. Tumbuhan dapat meningkatkan erosi dan menurunkan porositas tanah.  

C. Tumbuhan dapat mengurangi erosi dan meningkatkan porositas tanah.  

D. Tumbuhan dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan erosi 

 

http://www.smusd.org/


 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

895 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Pada aspek membuat kesimpulan, persentase kemampuan berpikir kritis siswa 

secara keseluruhan yaitu sebesar 45,09% dan berada pada kategori cukup. Soal tes yang 

diberikan dalam bentuk pernyataan tentang akibat pemanasan global, siswa diminta 

untuk mengemukakan faktor paling tepat yang melatar belakangi peristiwa tersebut. 

Secara keseluruhan rata-rata siswa tidak begitu baik menyelesaikan soal tersebut, hal ini 

dikarenakan pemahaman siswa yang kurang baik tentang penyebab utama pemanasan 

global yang tersedia pada pilihan jawaban. Menurut analisis saya, siswa lebih banyak 

mengetahui bahwa penyebab pemanasan global adalah akibat penggunaan bahan bakar 

fosil yang menghasilkan banyak gas karbon dioksida di udara. 

4.  Membuat penjelasan lebih lanjut 

Pada aspek    ini  siswa mengembangkan  keterampilan  berpikirnya dalam  

memahami  arti  dari  sebuah  istilah  untuk  menjadi  sebuah pengalaman    lebih  lanjut.  

Dalam  hal  ini  siswa  sangat  baik  dalam mengidentifikasi  istilah  akan  tetapi  masih  

harus  banyak  berlatih  ketika mengidentifikasi  asumsi-asumsi  dengan  mengkonstruk  

sebuah  argumen (Edward, 1992). 

Berikut salah satu soal tes pada aspek membuat penjelasan sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada aspek membuat penjelasan lebih lanjut, persentase kemampuan berpikir 

kritis siswa secara keseluruhan yaitu sebesar 41,17% dan berada pada kategori cukup. 

Soal tes yang diberikan dalam bentuk pernyataan tentang penyebab pemanasan global 

yaitu gas rumah kaca yang berlebihan, siswa diminta untuk mengemukakan argumen 

terkait alasan yang mendasari peristiwa tersebut. Akan tetapi, banyak siswa yang tidak 

dapat menyelesaikan soal, hal ini disebabkan siswa kurang memahami tentang proses 

yang terjadi pada gas rumah kaca yang telah dianalisis pada artikel.  

5.  Membuat perkiraan dan integrasi 

Pada aspek  ini,  siswa  memutuskan  suatu  tindakan  dengan mempertimbangkan  

solusi  yang  mungkin  dari  apa  yang  mereka  sedang hadapi. Siswa  melakukan 

dengan  berdasarkan  informasi dan pengalaman  yang  telah  dimiliki  dari  interaksi  

kehidupan  sehari-hari.  Sehingga  siswa dapat  menghasilkan  keputusan  yang  sangat  

baik  dan  siswa  ada  pada sepenuh  rasa  untuk  meyakini  sebuah  hasil  dan  

menetapkannya  dalam sebuah  tindakan (Gerald, 2009). 

Pada aspek membuat perkiraan dan integrasi, persentase kemampuan berpikir 

kritis siswa secara keseluruhan yaitu sebesar 83,82% dan berada pada kategori sangat 

baik. Siswa diberikan suatu wacana yang bersumber dari surat kabar tentang 

pencemaran lingkungan akibat limbah batik. Siswa diminta untuk merancang strategi 

yang baik apabila suatu saat menjadi pengusaha batik, agar tidak menimbulkan 

pencemaran pada lingkungan di sekitarnya. Berikut salah satu soal tes pada aspek 

membuat perkiraan dan integrasi. 

 

Indikator Berpikir Kritis: Mengidentifikasi asumsi 

Deskriptor: Merekonstruksi argumen 

 

Gas rumah kaca berguna bagi bumi, menjadikan bumi hangat, namun yang berlebihan  

menyebabkan  pemanasan  global.  Mengapa hal  tersebut dapat terjadi?  

A. Karena bumi menerima emisi gas rumah kaca  

B. Karena bumi menyerap radiasi matahari besar-besaran  

C. Karena bumi memantulkan gas rumah kaca  

D. Karena bumi kehilangan gas rumah kaca 
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PENUTUP 

Berdasarkan kajian hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan 

bahwa pencapaian  rata-rata kemampuan berpikir  kritis  seluruh  siswa  ada  pada 

kategori baik. Aspek kemampuan berpikir kritis yang paling berhasil dicapai siswa ialah 

aspek membuat perkiraan dan integrasi. Sedangkan aspek  kemampuan berpikir  kritis  

yang  dicapai  dengan  persentase terendah ialah membuat penjelasan lebih lanjut. 

Penelitian ini hanya terbatas pada dua kali pertemuan di kelas VII SMP, diharapkan 

sebaiknya lebih ditingkatkan, misalnya dalam bentuk penelitian tindakan kelas. 

Penelitian lebih lanjut dapat dikembangkan untuk materi-materi lain, serta jumlah butir 

soal untuk tes pengukuran kemampuan berpikir kritis lebih dikembangkan.  
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Deskriptor: Merancang strategi logis 

 

Diberikan suatu wacana tentang pencemaran lingkungan akibat limbah batik... 

Berdasarkan wacana tersebut, ketika  kamu  menjadi  seorang  pengusaha  batik,  apa  yang  

akan  kamu  lakukan  untuk  membuat industrimu tetap berjalan lancar tanpa menyebabkan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan?  

A. Memilih pewarna batik sintesis dan membuat tempat penampungan limbah untuk 

mengendapkan limbah selama seminggu.   

B. Memilih  pewarna batik yang menggunakan bahan alami  dan memproses limbah 

industri pada instalasi pengolahan air limbah.  

C. Memilih  tempat  industri  yang  jauh  dari  pemukiman  warga  sehingga  tidak  

menimbulkan pencemaran lingkungan.  

D. Memilih tempat industri dekat dengan perairan agar mudah dalam proses 

pembuangan limbah tanpa perlu diolah. 
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Abstrak 
Guru memiliki peran penting pada pembelajaran abad 21 dalam peningkatan mutu 

pendidikan. Peran guru salah satunya adalah sebagai pengelola. Kompetensi guru 

sebagai pengelolan diuji ketika guru harus mengelola kelasnya. Pengelolaan kelas 

sebagai salah satu cara menguji keprofesionalan guru dalam fungsinya sebagai 

manager atau pengelola kelas itu sendiri. Pengelolaan kelas tidak hanya sekedar 

mengelola fasilitas yang ada di kelas tetapi lebih kepada mengelola psikologis siswa. 

Guru yang professional diharapkan mampu mengelola baik fisik maupun psikologis 

peserta didik. Selain mengelola, guru professional juga diharapkan mampu 

membangun sikap positif peserta didik sebagai usaha guru dalam mendukung 

pendidikan berkarakter yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. 

Kata kunci: pengelolaan kelas, profesionalisme guru 

 

Sekolah merupakan suatu institusi yang memegang peranan penting dalam 

menjalankan proses pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Dengan kata lain pendidikan merupakan 

kunci bangsa yang maju dan berhasil. Suatu bangsa dikatakan maju ketika mutu 

pendidikannya pun juga baik, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan Undang-Undang No 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 dinyatakan bahwa 

pendidikan nasional di Indonesia memiliki dua fungsi, yaitu mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada pasal tersebut juga dinyatakan bahwa 

pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan 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. Hal ini mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 

harapan besar terhadap pendidikan untuk mempersiapkan kemajuan bangsa dari segi 

manusianya. 

Pencapaian tujuan serta pemenuhan harapan yang tinggi tentunya diikuti oleh 

beberapa rintangan atau kendala dalam prosesnya. Berdasarkan data laporan UNESCO 

Education For All Global Monitoring Report (2015), mutu pendidikan Indonesia berada 

di peringkat ke-64 dari 120 negara di dunia dan berada pada peringkat ke-68 (taraf 

menengah)  pada tahun 2011 berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan (Education 

Development Index, EDI). Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi 

pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Oleh karena itu pendidikan masih 

membutuhkan banyak perhatian baik dari segi pengelolaan kemampuan pendidik, siswa, 

atau sekolah itu sendiri. 

Sekolah sebagai suatu organisasi formal, tentunya tidak luput dari kegiatan 

manajemen atau pengelolaan. Manajemen dalam sekolah disebut dengan manajemen 

berbasis sekolah (MBS). Dalam MBS, pengelolaan lebih ke seluruh bagian sekolah. 

Dalam konteks kelas, manajemen sekolah dibagi kedalam manajemen kelas atau 

pengelolaan kelas. Pada setiap sekolah, pengelolaan kelas lebih banyak diserahkan 

kepada guru, terutama pada jenjang sekolah dasar, pengelolaan kelas banyak dipegang 

mailto:ikawidya_pranandari@yahoo.com
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oleh guru kelas masing-masing. Oleh karena itu penting bagi para guru untuk 

mengetahui apa itu pengelolaan kelas dan bagaimana pengelolaan yang baik untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan kelas atau manajemen kelas terdiri dari 

dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen adalah serangkaian kegiatan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan orang lain (Karwati & 

Priansa, 2014). Menurut Stoner, dkk dalam Karwati & Priansa (2014), pengelolaan 

merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta 

pengawasan terhadap seseorang dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan 

tertentu. Menurut Djamarah (2006), kelas dilihat dari dua perspektif, yaitu secara sempit 

dan luas. Dalam arti sempit, kelas adalah suatu ruangan yang dibatasi oleh dinding 

dimana para peserta didik berkumpul selama kegiatan belajar mengajar. Dalam arti yang 

luas, kelas berarti bagian dari masyarakat sekolah yang secara dinamis melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan kelas adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan 

pengawasan yang dilakukan di dalam kelas tertentu yang dilakukan oleh guru kepada 

peserta didik dengan mendayagunakan sumber daya yang terdapat di kelas.  

Pada pelaksanaan pengelolaan kelas, guru berperan penting dalam keberhasilan 

serta pencapaian tujuan pengelolaan kelas itu sendiri. Pada Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2, guru memiliki tugas untuk merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan. Untuk Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru Pasal 20 menyatakan bahwa guru yang profesional memiliki kewajiban dalam 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bernutu, menilai 

dan mengevaluasi hasil pembelajaran, serta meningkatkan dan mengembangkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan iptek 

dan seni. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 52 

Ayat 1 dijelaskan bahwa guru memiliki tugas pokok, yaitu merencanakan, 

melaksanakan, merencanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih 

peserta didik, dan melaksanakan  tugas  tambahan yang melekat pada pelaksanaan  

kegiatan  pokok  sesuai  dengan  beban kerja guru. Dari keterangan tersebut terlihat jelas 

bahwa guru memiliki peranan sangat penting dalam proses pembelajaran peserta didik. 

Pertumbuhan penduduk beberapa tahun belakangan ini mempengaruhi 

pengelolaan kelas secara tidak langsung. Pembengkakan jumlah penduduk produktif 

menimbulkan masalah yaitu peningkatan penerimaan siswa sehingga terjadi kerumitan 

kelas atau menumpuknya jumlah siswa dalam kelas. Masalah lain yang menimbulkan 

kerumitan adalah tingginya angka mengulang kelas. Menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 

Dasar di Kabupaten/Kota (Depdiknas, 2013), jumlah siswa setiap rombongan belajar 

untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang. Namun di beberapa sekolah di daerah masih tak 

mampu memenuhi hal ini. Sebagai guru yang profesional, diharapkan mampu mengatasi 

masalah ini melalui pengelolaan kelas yang efektif. 

Pengelolaan kelas yang seyogyanya dilakukan oleh guru, tidak selamanya dapat 

diaplikasikan dengan baik di lapangan. beberapa kendala dapat datang dari peserta 

didik, fasilitas sekolah, fasilitas kelas, dan dapat juga datang dari guru itu sendiri. 

Beberapa guru telah melakukan pengelolaan kelas dengan baik tetapi penerimaan 

peserta didik tidak sesuai dengan harapan guru sehingga hasilnya pun tidak memenuhi 

harapan. Kendala fisik juga sangat mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan kelas. 

Pencapaian pengelolaan kelas yang baik dari segi pelaksana pengelolaan yaitu guru 
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dapat dilihat dari keberhasilan setiap fungsi pengelolaan kelas itu sendiri apakah sudah 

dilaksanakan dengan baik atau belum. Sedangkan dari segi peserta didik dapat dilihat 

dari keterlaksanaan pembelajaran dalam bagian pengelolaan kelas.  

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) 

apakah pengelolaan kelas, 2) apakah profesionalisme guru?, dan 3) Bagaimanakah 

pengelolaan kelas dapat mendukung profesionalisme guru? 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber 

data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan berupa buku, jurnal, dan situs 

internet yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan 

adalah teknik analisis tematik (Hanurawan, 2012). Pada teknik ini peneliti membuat 

kategori berdasarkan tema. Tema yang diambil dalam penelitian ini dipilih berdasarkan 

fokus penelitian yang telah dipilih, yaitu tentang profesionalisme guru dan pengelolaan 

kelas. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hakikat Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas hakekatnya merupakan proses mengorganisasi dan 

mengkoordinasi kemauan siswa untuk menyelesaikan tujuan pendidikannya. Hal ini 

sangat membutuhkan manajemen antara penggunaan alat-alat yang cocok dengan 

masalah dan situasi kelas yang ada pada waktu tertentu. Menciptakan pola aktivitas 

serta pola lingkungan kelas yang berbeda-beda sesuai kondisi kelas merupakan hal yang 

efektif dan dinamis. Oleh karena itu, tujuan pendidikan akan maksimal bila potensi 

kelas yang terdiri dari guru, siswa, dan lingkungan kelas didayagunakan secara 

maksimal. Usaha dalam mendayagunakan tersebut merupakan kegiatan pengelolaan 

kelas.  

Weber & Weber (1977) menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah 

serangkaian kegiatan dimana guru meningkatkan kemampuan siswa yang tepat dan 

menghilangkan kemampuan siswa yang tidak tepat, mengembangkan hubungan 

interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas, dan 

membangun dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif dan produktif. Menurut 

pendapat Danim & Danim (2013), yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah 

proses mengorganisasikan segala sumber daya kelas bagi terciptanya proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Sumber daya itu diorganisasikan untuk 

memecahkan beragam masalah yang menjadi kendala proses pembelajaran, sekaligus 

membangun situasi kelas yang kondusif secara terus-menerus.  

Dalam pengelolaan kelas terdapat sepuluh pendekatan, antara lain pendekatan 

kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan 

pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosio-emosional, 

pendekatan kerja kelompok, pendekatan elektis atau pluralistic, dan pendekatan 

teknologi dan informasi. Pendekatan kekuasaan berarti mengontrol tingkah laku peserta 

didik dalam kelas, guru berperan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. 

Pendekatan ancaman artinya pendekatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera 

kepada peserta didik melalui paksaan. Pendekatan kebebasan artinya memberikan 

kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan bakat 

dan minatnya tetapi tetap pada arahan guru. Pendekatan resep artinya guru hanya 

melakukan apa yang ada di daftar dan tidak melakukan hal yang tidak ada di daftar yang 
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telah disusun oleh orang yang ahli dalam bidang manajemen. Pendekatan pengajaran 

artinya diharapkan guru mampu merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran 

yang baik sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik. Dari beberapa pendekatan 

tersebut, guru dapat menerapkan satu atau beberapa pendekatan secara langsung asalkan 

pembelajaran di kelas tetap berlangsung dengan baik. 

Pengelolaan kelas memiliki fungsi antara lain perencanaan kelas, 

pengorganisasian kelas, kepemimpinan kelas, dan pengendalian kelas. Perencanaan 

kelas artinya pengelolaan kelas membantu guru untuk membuat suatu target yang akan 

dicapai dan diraih dengan menetapkan tujuan, tindakan, sumber daya serta teknik yang 

tepat untuk digunakan di dalam kelas. Pengorganisasian kelas yang dimaksud adalah 

bahwa pengelolaan kelas mampu membimbing guru untuk mengorganisasi rencana 

yang telah disusun agar dapat berlangsung dengan lancar dan harapan yang diinginkan 

tercapai. Dengan kata lain fungsi ini mendukung fungsi perencanaan kelas, sebagai 

tahap selanjutnya dari perencanaan kelas. Fungsi kepemimpinan kelas yang dimaksud 

adalah peran guru dalam pengelolaan kelas yang diharapkan guru mampu memimpin, 

memotivasi, dan membimbing peserta didik selama melakukan proses pembelajaran di 

kelas. Diharap pula guru mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya dengan menjaga 

wibawa dan kredibilitasnya tanpa mengabaikan kebutuhan peserta didik. Fungsi 

pengendalian kelas memiliki arti bahwa pengelolaan kelas mampu melatih guru dalam 

mengendalikan kelas yang memiliki keragaman siswa dengan karakteristik yang 

berbeda-beda. Pengendalian kelas bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas di dalam 

kelas sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan.  

Pengelolaan kelas sebagai suatu rangkaian usaha memiliki beberapa prinsip yang 

penting untuk diketahui oleh guru. Menurut Djamarah (2006:185), prinsip pengelolaan 

kelas ada enam, yaitu (1) guru harus hangat pada peserta didik dan antusias dalam 

menjalankan tugas, (2) kegiatan yang diberikan guru memberikan tantangan bagi siswa, 

(3) guru harus mengajar dengan bervariasi baik metode pembelajaran, media 

pembelajaran, atau pola interaksi gu ru kepada peserta didik, (4) guru harus 

menciptakan keluwesan selama pembelajaran berlangsung karena diharapkan dengan 

keluwesan maka akan meminimalisir terjadinya gangguan, (5) guru harus memberikan 

penekanan yang positif kepada peserta didik bukan memarahi tingkah laku negatifnya, 

(6) pengelolaan kelas yang efektif harus mampu menanamkan kedisiplinan kepada 

peserta didik dengan guru sebagai teladan bagi peserta didiknya. 

Hakikat Profesionalisme Guru 

Profesionalisme menurut Kunandar (2007) adalah kondisi, nilai, tujuan, dan 

kualitas suatu keahlian seseorang. Menurut Surya (2007) profesionalisme adalah sikap 

mental seseorang yang berhubungan dengan komitmennya untuk selalu mewujudkan 

dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Maister (1999) menjelaskan bahwa 

profesionalisme tidak hanya sekadar pegetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih 

kepada sikap, artinya tidak hanya fokus kepada keterampilan atau kompetensi tetapi 

kepada sikap seseorang yang dipersyaratkan. Dari beberapa pernyataan di atas dapat 

dikemukakan bahwa profesionalisme adalah suatu kondisi seseorang yang berhubungan 

dengan komitmennya dalam meningkatkan kualitas profesinya baik dalam hal 

kompetensi dan juga sikap yang dipersyaratkan dalam profesinya. 

Menurut  Undang-Undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1, mengenai ketentuan umum butir 6, pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi  sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara,  tutor,  instruktur,  fasilitator,  dan  sebutan  lain  yang  sesuai dengan 
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kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Menurut 

Suparlan (2008:12), guru adalah orang yang tugasnya berhubungan dengan upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional,  

intelektual,  fisikal, maupun  aspek  lainnya. Menurut Imran (2010:23), guru adalah 

jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya seperti 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

siswa pada pendidikan anak dari usia dini, dasar, dan menengah. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa guru adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau kompetensi khusus yang 

berprofesi sebagai pengajar untuk mendukung dalam mencerdaskan bangsa baik secara 

kognitif, spiritual ataupun emosional. 

Profesionalisme guru dikaitkan dengan tiga faktor, yaitu kompetensi guru, 

sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru (Karwati & Priansa, 2014). Ketiga faktor 

tersebut digunakan sebagai tolak ukur guru profesional. Guru professional dibuktikan 

melalui kompetensi yang dimilikinya untuk mendorong terwujudnya proses dan produk 

kinerja yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Guru yang berkompeten 

dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru. Menurut 

Hamalik (2006), guru profesional adalah orang yang telah menempuh program 

pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta memiliki ijazah Negara serta 

berpengalaman dalam mengajar pada kelas. 

Menurut McBer (2001), guru yang profesional memiliki empat karakteristik, 

yaitu Challenge and Support, Confidence, Creating Trust, dan Respect for Others. 

Challenge and Support artinya guru mampu berkomitmen untuk melakukan apapun 

untuk peserta didiknya dan mau mengusahakan yang terbaik bagi kesuksesan peserta 

didiknya. Confidence artinya guru harus yakin bahwa ia mampu kepada kemampuannya 

untuk menjadi guru yang efektif dan menghadapi kemungkinan tantangan yang ada. 

Creating Trust artinya guru harus menjadi pribadi yang konsisten dan adil kepada 

peserta didiknya, harus mampu dipercaya oleh peserta didik dan lingkungannya. 

Respect for Others artinya guru harus menghormati dan peduli kepada orang lain tidak 

hanya peduli kepada dirinya sendiri. 

Kebijakan pemerintah dalam mendukung terciptanya guru yang profesional 

dengan adanya sertifikasi dan tunjangan profesi tidak serta merta lancar dalam 

prakteknya. Pada kenyataannya, terdapat beberapa kendala. Menurut Anwar & Sagala 

dalam Sagala (2009:8) ada empat hal yang menjadi bahasan, yaitu profesionalisme 

profesi keguruan, otoritas profesional guru, kebebasan akademik, dan tanggung jawab 

moral dan jabatan. Profesionalisme profesi berhubungan dengan sesuai tidaknya guru 

bila diukur dari segi teori, keterampilan, dan ideologi yang mendasari profesinya. 

Sejatinya pengelolaan kelas adalah sekelompok kegiatan atau kumpulan proses 

yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi dengan mendayagunakan sumber yang ada di kelas baik 

fasilitas fisik maupun kondisi sosio-emosionalnya. Dalam implementasinya, 

pengelolaan kelas menghimpun beberapa usaha guru dalam menciptakan pembelajaran 

yang efektif. Profesionalisme guru menuntut guru untuk selalu kreatif dalam 

mengembangkan kompetensinya demi tercapainya tujuan pembelajaran yang baik. 

Kompetensi yang diharapkan dapat dilihat dari efektifitas pengelolaan kelas yang 

dilakukan. Pengelolaan kelas yang dapat dilakukan dari dari perencanaan hingga 

evaluasi. Kegiatan perencanaan yang dilakukan misalnya pembuatan RPP atau 

merencanakan kegiatan pembelajaran, menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan aturan 

yang harus diikuti oleh warga kelas, mengobservasi kebutuhan peserta didik di kelas, 
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memperhatikan dan memonitor berbagai aktivitas yang terjadi di dalam kelas. Kegiatan 

pelaksanaan dapat dilakukan dengan memberikan ide-ide kreatif dalam pembelajaran, 

misalnya melalui inovasi media pembelajaran dan penggunaan metode pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, memberikan materi yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan juga memberikan wawasan yang luas. Kegiatan evaluasi 

dapat dilakukan guru melalui kegiatan penilaian proses belajar yang teliti sehingga 

keseluruhan kompetensi siswa yang muncul selama pembelajarn dapat terekam dengan 

lengkap, memberikan inovasi pengembangan asesmen bagi guru untuk proses penilaian 

dalam kelas, dan melakukan kegiatan tindak lanjut sebagai hasil dari evaluasi yang telah 

diberikan guru. 

Dalam profesionalisme guru, diharapkan guru mampu menciptakan pengajaran 

yang efektif. Menurut Hanurawan (2016), pengajaran yang efektif merupakan 

pengajaran yang mampu mencapai tujuan pengajaran dengan baik dalam lingkungan 

pendidikan. Dalam suatu pengajaran efektif, faktor karakteristik guru dan situasional-

kontekstual menjadi faktor penentu terciptanya pengajaran efektif. Sejatinya, tujuan dari 

pengajaran efektif adalah hasil yang efektif. Hasil pengajaran dikatakan efektif apabila 

interaksi dari beberapa faktor pengajaran menghasilkan hasil yang maksimal. Hasil 

pengajaran yang efektif, antara lain peningkatan keterampilan belajar, peningkatan 

pengetahuan, dan peningkatan keterampilan sosial. Dalam hal ini, keterampilan guru 

dalam pengelolaan kelas mendukung guru dalam menciptakan pengajaran yang efektif. 

Sehingga ketika pengajaran efektif terjadi, mampu dikatakan bahwa guru telah 

melakukan pekerjaannya secara professional dalam memberikan pengajaran. 

Pada implementasi pengelolaan kelas untuk mendukung profesionalisme guru, 

terdapat beberapa kajian yang mendukung bahwa pengelolaan kelas yang efektif dapat 

meningkatkan kinerja peserta didik sehingga dengan meningkatnya kinerja peserta 

didik, dapat dilihat bahwa kerja guru sebagai wujud profesionalisme guru dapat dicapai 

serta implementasi pengelolaan kelas sangat penting untuk dilakukan. Jadi, dengan kata 

lain pengelolaan kelas secara tidak langsung mendukung profesionalisme guru. Pada 

penelitian Adeyemo (2012) pada sepuluh sekolah tingkat menengah yang dipilih secara 

acak di daerah Pemerintah lokal Shomolu dari Lagos State membuktikan bahwa 

keterampilan atau teknik pengelolaan kelas yang efektif dilakukan oleh guru memiliki 

pengaruh yang kuat dan positif terhadap prestasi siswa dalam pelajaran fisika. Namun 

disamping berhasilnya pengelolaan kelas, juga terdapat kendala yang muncul, yaitu 

gangguan pada kondisi kelas selama pembelajaran yang datang dari sekolah, guru, 

siswa itu sendiri, dan pengaruh lingkungan rumah. Dari beberapa faktor tersebut, faktor 

guru dan siswa sangat dominan dalam penerapan pengelolaan kelas yang efektif. Ketika 

guru melakukan pengelolaan kelas dengan dukungan dan kerja sama yang baik dengan 

siswa, hasil belajar yang diperoleh oleh siswa juga baik, begitu pun sebaliknya.  

Penelitian Freiberg, dkk. (2008) menyatakan bahwa pengelolaan kelas 

mempengaruhi hasil belajar siswa pada bidang membaca dan matematika. Penelitian 

yang dilakukan pada siswa dari tiga sekolah menengah dalam kota dan pembandingnya 

menghasilkan bahwa penggunaan pengelolaan kelas yang efektif secara signifikan 

meningkatkan hasil tes nasional yang dilakukan pada sampel yang telah ditentukan. 

Penelitian lain dari Freiberg & Lamb (2009) menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pengelolaan kelas sangat efektif ketika dilakukan dengan berpusat pada peserta didik 

daripada berpusat pada guru. Pengelolaan yang menganut behaviorisme dan berpusat 

pada peserta didik mampu meningkatkan prestasi belajar siswa serta mendukung 

lingkungan belajar yang lebih positif antara guru dengan peserta didik daripada 
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pengelolaan kelas yang berpusat pada guru. Pada pengelolaan ini ada empat komponen 

yang menjadi fokus perhatian, yaitu penekanan sosial-emosional, keterhubungan 

sekolah, iklim sekolah dan kelas yang efektif serta disiplin diri peserta didik. Kegiatan 

pengelolaan kelas yang efektif sebenarnya tercipta karena adanya iklim yang positif 

antara guru dan siswa. Pengelolaan kelas yang efektif dapat tercipta ketika guru 

melakukan fungsinya sebagai manajer dengan baik. Karena pengelolaan kelas 

merupakan suatu proses, maka guru dan siswa harus bekerja sama dengan baik dalam 

melaksanakan tiap tahapannya. 

Penelitian Rashid, dkk (2014) menyatakan bahwa persepsi siswa mengenai 

pengelolaan kelas pada umumnya positif. Siswa beranggapan bahwa pada komponen-

komponen pengelolaan kelas, guru melakukan praktiknya dengan baik. Pada komponen 

keterlibatan siswa, sebagian besar guru telah mengaplikasikan pengelolaan kelas dengan 

mengikutsertakan siswa sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. Untuk komponen 

hubungan sosial, guru telah bersikap dengan penuh kasih sayang terhadap siswa dan 

selalu menggunakan kata-kata yang tepat selama pembelajaran sehingga hubungan 

emosional antara guru dan siswa dapat berjalan baik. 

PENUTUP 

Guru sangat berperan dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas mampu 

mendukung profesionalisme guru. Guru dengan professional tinggi diharapkan mampu 

mengelola kelas dengan baik. Pengelolaan kelas yang efektif dapat terwujud melalui 

kegiatan perencanaan hingga evaluasi yang baik. Faktor iklim kelas yang menciptakan 

hubungan antara guru dan peserta didik yang baik akan mempengaruhi hasil pencapaian 

tujuan pengelolaan kelas itu sendiri. Pengelolaan yang efektif juga mampu 

mempengarui hasil belajar dan pembentukan karakter siswa secara tidak langsung. 

Pengelolaan kelas sebagai suatu proses yang berkesinambungan membutuhkan kerja 

sama yang baik antar warga kelasnya. Profesionalisme guru yang dihubungkan dengan 

sertifikasi guru, tunjangan profesi dan kompetensi guru menuntut kreatifitas guru dalam 

mengelola peserta didik baik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi 

serta penyelesaian masalah dam pemberian solusi ketika terjadi masalah dalm kelas. 
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan mengenai penilaian sikap dalam 

pembelajaran pada Kurikulum 2013. Sikap merupakan salah satu kompetensi 

penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Penilaian 

kompetensi sikap merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru untuk 

menganalisis sikap siswa dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi aspek 

menerima, merespon, menilai, mengorganisasi, dan berkarakter. Pelaksanaan 

penilaian dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, penilaian diri, penilaian 

teman sejawat, dan jurnal guru. Hasil kajian menunjukkan bahwa penilaian sikap 

merupakan hal yang penting dan berdampak positif bagi hasil pembelajaran, namun 

dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala sehingga penilaian sikap belum 

terlaksana secara maksimal. 

Kata-kata Kunci: penilaian sikap, pembelajaran, Kurikulum 2013. 

 

Penilaian Kurikulum 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Nasional 

yang menitikberatkan pada proses belajar secara berkelanjutan pada kompetensi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga kompetensi ini penting dan saling 

berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh pendapat Rimland (2013: 385) yang menegaskan bahwa kompetensi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan tidak dapat dipisahkan, karena saling mendukung 

peningkatan hasil belajar siswa. Angelo & Cross (Muehleck, Smith & Allen, 2014) juga 

menyatakan hal serupa, bukan kompetensi pengetahuan dan keterampilan saja yang 

perlu dinilai dan diketahui peningkatannya, namun juga kompetensi sikap yang 

ditunjukkan oleh siswa. Rimland (2013: 386) kembali menambahkan pentingnya 

penilaian kompetensi sikap berfungsi untuk meningkatkan penilaian dalam 

pembelajaran pada kompetensi pengetahuan. Disimpulkan bahwa penilaian kompetensi 

sikap merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Kompetensi sikap dibagi menjadi sikap spiritual, yakni hubungannya dengan 

Tuhan YME dan sikap sosial, berhubungan dengan sesama manusia (Taher, 2013), 

selanjutnya penilaian sikap dievaluasi menggunakan teknik observasi, penilaian diri, 

penilaian teman sejawat, dan jurnal (Darmansyah, 2014: 15-17). Kunandar (2014) 

menambahkan selain melalui keempat teknik tersebut, penilaian sikap juga dapat 

dilakukan melalui wawancara dengan mengunakan panduan atau pedoman wawancara 

berupa dafar pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber, berbeda halnya 

dengan jurnal yang berisi mengenai catatan guru mengenai sikap siswa. Sebelum 

melaksanakan penilaian sikap, ada beberapa hal yang dipersiapkan yakni menyusun 

daftar pernyataan yang disertai skala penilaian.  

Berbagai persiapan perlu dilakukan sebelum pengambilan data penilaian 

kompetensi sikap, agar data yang diinginkan dapat diperoleh dengan maksimal, namun 

melakukan perencanaan penilaian kompetensi sikap tidak semudah merencanakan 

penilaian pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan (Rimland, 2013: 387), 
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kenyataan ini mengindikasikan bahwa penilaian sikap belum dapat diimplementasikan 

dengan maksimal oleh guru (Taher, 2013). Kesulitan dalam merencanakan penilaian 

kompetensi sikap akan berdampak buruk terhadap kompetensi pengetahuan dan 

keterampilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmansyah (2014: 10) yang berpendapat 

bahwa kompetensi guru yang rendah untuk melakukan evaluasi sikap spiritual atau pun 

sosial memberikan dampak negatif terhadap prestasi belajar siswa. Dengan demikian 

penting seorang guru mengetahui kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor siswa, 

karena ketiga kompetensi tersebut saling mempengaruhi terhadap hasil belajar. 

Sehingga dari kenyataan di lapangan yang telah dipaparkan, didapatkan indikasi bahwa 

pelaksanaan kompetensi sikap pada Kurikulum 2013 belum dapat dilaksanakan dengan 

maksimal oleh guru. 

PEMBAHASAN 

 Pada bagian pembahasan akan dipaparkan pengertian penilaian sikap 

berdasarkan penelitian para ahli, teknik penilaian sikap yang dapat digunakan oleh guru 

untuk mengetahui ketercapaian kompetensi sikap siswa, dan kendala penilaian sikap 

yang dialami oleh pada pendidik selama melaksanakan Kurikulum 2013.  

Pengertian Penilaian Sikap  

 Taher (2013) menyatakan bahwa penilaian sikap merupakan bagian dari 

panilaian autentik yang dilakukan oleh guru berdasarkan proses yang dialami, bukan 

hanya berorientasi pada hasil yang diperoleh siswa. Penilaian sikap dilakukan 

berkesinambungan dengan menggunakan instrumen untuk mengukur ketercapaian 

indikator oleh siswa, kemudian data yang telah didapatkan dikemas dalam bentuk 

deskriptif. Dapat dikatakan bahwa penilaian sikap merujuk pada deskripsi sikap positif 

yang perlu dipertahankan dan sikap kurang baik yang perlu diminimalisir oleh siswa. 

Saxon, D.P., Brown, P.L., & Boylan, H.R. (2008: 1) menyatakan bahwa penilaian sikap 

merupakan salah sau faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kesuksesan siswa. 

Sehingga bukan karena faktor kemampuan kognitif siswa saja yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan siswa, namun juga kemampuan sikap yang memiliki andil besar 

pada kesuksesan siswa.  

Oleh karenanya melakukan pengukuran terhadap kemampuan sikap siswa 

merupakan bagian penting untuk mengetahui ketercapaian kompetensi sikap masing-

masing siswa. Pernyataan Saxon, D.P., Brown, P.L., & Boylan, H.R. diperkuat juga 

dengan argumen Weinstein, C.E., Dierking, D., Husman, J., Roska, L., & Powdrill, L. 

(1998) bahwa siswa yang sukses tidak hanya harus memiliki strategi kemampuan 

kognitif yang tinggi namun juga memiliki sikap yang akan digunakan untuk 

menerapkan strategi kognitif tersebut. Maka dari itu untuk dapat mencapai kesuksesan, 

siswa tidak bisa mengandalkan kemampuan kognitif saja, namun harus diimbangi 

dengan kemampuan bersikap yang luwes dan fleksibel dalam menerapkan kemampuan 

kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Penyesuaian cara bersikap dapat dibelajarkan 

melalui pembiasaan, dan keberhasilannya dapat diukur melalui beberapa teknik 

penilaian sikap. Berikut ini akan disajikan penjelasan mengenai teknik penilaian sikap 

yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui keberhasilan kompetensi sikap siswa. 

Teknik Penilaian Sikap 

Berbagai teknik penilaian sikap dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui 

peningkatan kompetensi sikap siswa. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, maka  

teknik penilaian dapat dilakukan oleh guru, yakni melalui observasi, wawancara, 

penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal guru.  
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Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan menggunakan indera (Darmansyah, 2014: 15), baik secara langsung 

pada objek tertentu berdasarkan pedoman observasi yang akan diamati (Badan Standar 

Nasional Pendidikan, 2007: 6-7). Darmansyah (2014: 15) menyatakan keefektifan 

kegiatan observasi tergantung pada perencanaan tujuan dan aspek yang akan diamati. 

Tiga aspek penting yang perlu diperhatikan pada kegiatan observasi yakni, pembuatan 

pedoman observasi, pencatatan hal penting selekas mungkin, dan pembuaan kesimpulan 

setelah kegiatan observasi. Pedoman observasi berisi daftar cek indikator atau 

pernyataan mengenai sikap siswa yang akan diamati, selanjutnya hasil pengamatan 

diolah pada skala penilaian. Jenis skala penilaian yang dapat digunakan meliputi skala 

likert, skala guttman, skala thurstone, skala semantik diferensial, atau penilaian rating 

scale.  

Sikap yang diamati pada penilaian diskusi kelompok melalui teknik observasi 

dipaparkan oleh Kunandar (2014), sebagai berikut: (a) sikap mematuhi aturan diskusi 

kelompok, (b) memberikan gagasan, tanggapan atau saran dalam diskusi, (c) 

bersemangat dan antuasias mengikuti jalannya diskusi, (d) memperhatikan dengan 

seksama dan antuasias teman lain yang sedang menyampaikan gagasannya, (e) 

menghargai pendapat, tanggapan, dan saran yang disampaikan oleh teman lain atau 

kelompok lain, (f) bertanggung jawab dalam kegiatan diskusi kelompok, (g) mampu 

bekerja sama dengan teman kelompok, (h) santun ketika menyampaikan gagasan dan 

saran, (i) menggunakan bahasa dan sikap yang sopan ketika memberikan tanggapan atau 

sanggahan terhadap pendapat teman lain, (j) sikap menerima hasil diskusi kelompok. 

Diberikan cecklist pada skala penilaian sikap sesuai dengan indikator atau pernyataan 

yang telah disediakan, selanjutnya didapatkan skor perolehan dari hasil cecklist. Skor 

perolehan kemudian dibagi dengan skor maksimal dan dikalikan 100, yang merupakan 

nilai maksimal. Hingga akan diketahui nilai kompetensi siswa yang akan diperoleh. 

Nilai yang didapatkan siswa dikelompokkan pada kategori tertentu, misalnya nilai 

80-100 dikatergorikan baik, nilai 60-79 dikategorikan cukup baik, dan nilai yang kurang 

dari 60 dikategorikan kurang. Nilai siswa dikelompokkan sesuai kategori nilai tertentu, 

sehingga guru dapat menyimpulkan hasil penilaian sikap melalui teknik observasi. 

Misalnya siswa mendapatkan nilai 90, maka dapat dikategorikan kompetensi sikap 

sosial siswa dalam aktivitas diskusi kelompok dikategorikan baik. Pelaksanaan 

penialaian sikap melalui teknik observasi dapat dilakukan oleh guru ketika 

pembelajaran berlangsung.  

Wawancara 

Kunandar (2014) menyatakan bahwa wawancara ialah teknik penilaian dengan 

cara mengajukan pertanyaan kepada siswa berdasarkan pedoman wawancara yang 

berkaitan dengan indikator yang akan diketahui. Wawancara dilakukan melalui dialog 

sederhana, agar siswa merasa nyaman dan dapat menjawab pertanyaan. Sebelum 

melakukan wawancara, sebaiknya mempersiapkan pedoman wawancara berupa topik 

atau pertanyaan yang akan diajukan. Misalnya guru akan mengumpulkan data mengenai 

sikap jujur dan bertanggung jawab ketika mengerjakan tugas matematika. 

Maka persiapan yang dilakukan oleh guru adalah membuat rancangan pertanyaan 

yang akan diajukan kepada siswa. Diawali dengan pertanyaan berkenaan dengan kabar 

akan membuat siswa merasa nyaman ketika melakukan wawancara, selanjutnya diikuti 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan sikap jujur dan bertanggung 

jawab ketika mengerjakan soal matematika. Contoh pertanyaan yang diajukan untuk 
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mengetahui sikap jujur siswa ketika mengerjakan soal matematika misalnya: (a) 

bagaimana tugas matematikanya tadi? Mudah atau sulit?, (b) apakah ada yang 

membantu kamu mengerjakan tugas matematika?, (c) apa kesulitan yang biasanya kamu 

temui saat mengerjakan tugas matematika?, (d) apakah kamu pernah mencontek tugas 

matematika? Kepada siapa? Apakah kamu sering mencontek?, (e) apakah kamu senang 

belajar matematika?. Sementara contoh pertanyaan yang dinyatakan oleh guru untuk 

memperoleh informasi mengenai tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas 

matematika ialah sebagai berikut, (a) ketika kamu mendapatkan tugas matematika dan 

dikumpulkan minggu depan, kapan kamu akan mengerjakannya?, (b) berapa lama yang 

kamu perlukan untuk mengerjakan tugas matematika?, (c) apakah kamu membuat target 

waktu untuk menyelesaikan tugas matematika?, (d) apakah kamu melihat cara 

penyelesaian yang telah dibahas di sekolah untuk mengerjakan tugas matematika yang 

kamu dapatkan?. 

Pengambilan data penilaian sikap melalui teknik wawancara dapat dilakukan lebih 

dari sekali untuk mendapatkan kevalidan data. Pelaksanaan teknik wawancara dapat 

dilakukan setelah jam pelajaran agar tidak mengganggu proses pembelajaran. 

Wawancara yang telah dilaksanakan, ditranskripsikan terlebih dahulu untuk 

mempermudah analisis data. Setelah ditranskripsikan, maka data wawancara direduksi 

sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, sedangkan informasi yang tidak berkenaan 

dengan topik bahasan dapat dianulir. Data wawancara yang disajikan merupakan 

informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat ditarik  kesimpulan mengenai hasil data 

penilaian kejujuran dan kebertanggungjawaban siswa terhadap pengerjaan tugas 

matematika melalui teknik observasi. 

Penilaian Diri 

Penilaian diri ialah teknik penilaian yang dilakukan oleh siswa mengenai 

kelebihan dan kelemahan diri sendiri berkenaan dengan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2007: 8) sesuai indikator sikap yang 

ditargetkan dengan menggunakan skala tertentu yang berisi pernyataan positif dan 

negatif (Darmansyah, 2014: 15-16). Penilaian diri dilaksanakan setelah jam 

pembelajaran untuk menilai kompetensi sikap pada diri siswa, selain itu juga digunakan 

untuk melatih kejujuran siswa. Penilaian diri efektifnya dilaksanakan setelah kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan, agar siswa lebih mudah menilai dan mengingat segala 

aktivitas yang baru saja dilakukan. Guru memberikan angket kepada siswa yang berisi 

pernyataan berkenaan dengan aktivitasnya selama kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Contoh pernyataan yang disajikan dalam penilaian diri terhadap mata pelajaran 

matematika menurut Kunandar (2014) yakni sebagai berikut: (a) pembelajaran 

matematika menyenangkan dan bermanfaat, (b) guru matematika jarang menjelaskan 

tapi sering memberikan tugas, (c) saya berusaha memiliki buku matematika sendiri, (d) 

pelajaran matematika membosankan dan tidak menarik, (e) guru matematika menguasai 

materi yang akan diajarkan, (f) guru menggunakan media yang menarik, (g) sumber 

belajar yang digunakan dari satu buku saja, (h) saya sulit memahami pelajaran 

matematika, (i) saya senang pergi ke kantin ketika pelajaran matematika, (j) guru 

matematika bersemangat ketika mengajar. Diberikan tanda cecklist pada skala penilaian 

yang digunakan sesuai dengan sikap siswa. Dijumlahkan skor perolehan yang 

didapatkan siswa, setelah diberikan tanda cecklist pada keseluruhan pernyataan. Nilai 

perolehan siswa didapatkan dengan membagi skor perolehan dengan skor maksimal, 

kemudian dikalikan nilai maksimal siswa yakni 100. 
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Hasil nilai yang didapatkan siswa dikelompokkan sesuai dengan kategori yang 

telah ditentukan, misalnya: (a) nilai 91-100, berarti sikap siswa amat baik atau sudah 

membudidaya (SM), (b) nilai 71-90, berarti sikap siswa baik atau mulai berkembang 

(MB), (c) nilai 61-70, berarti sikap siswa cukup atau mulai terlihat (MT), dan (d) nilai 

kurang dari 60, maka sikap siswa kurang atau belum terlihat (BT). Jika nilai yang 

diperoleh siswa 57, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian sikap siswa terhadap mata 

pelajaran matematika berdasarkan penilaian diri dikelompokkan pada kategori sikap 

yang kurang atau belum terlihat (BT). Perlu bimbingan guru untuk melatih dan 

mengembangkan sikap siswa agar mencapai tujuan yang direncanakan. Hasil penilaian 

diri dikomparasikan dengan hasil penilaian sikap melalui teknik observasi oleh guru. 

Penilaian Teman Sejawat 

Penilaian teman sejawat merupakan teknik penilaian yang dilakukan siswa untuk 

mengungkapkan kelebihan dan kekurangan temannya atau bisa disebut saling menilai 

antarteman yang berkenaan dengan pencapaian tujuan pembelajaran (Badan Standar 

Nasional Pendidikan, 2007: 8, Darmansyah, 2014: 16). Penilaian teman sejawat 

digunakan sebagai cross check terhadap penilaian diri yang dilakukan oleh siswa, 

karena penilaian ini berfungsi juga untuk melatih sikap jujur dalam menilai diri sendiri, 

sikap adil dan bijaksana dalam menilai sikap temannya ketika kegiatan pembelajaran. 

Penilaian teman sejawat dilaksanakan setelah pelaksanaan pembelajaran, siswa diberi 

lembar penilaian yang berisi pernyataan sikap disertai skala penilaiannya. Tugas siswa 

yakni memberikan cecklist pada masing-masing skala penilaian terhadap pernyataan 

yang sesuai dengan sikap yang dilakukan temannya saat kegiatan pembelajaran.  

Pernyataan dalam penilaian teman sejawat meliputi sikap yang ditunjukkan dalam 

aktivitas pembelajaran. Berikut contoh pernyataan dalam penilaian teman sejawat 

terhadap sikap sosial siswa pada aspek kebiasaan memiliki sikap ilmiah dalam praktik 

IPA (Kunandar, 2014): (a) menggunakan pakaian khusus yang dikenakan saat 

praktikum, (b) berhati-hati saat menggunakan alat praktikum, (c) melaksanakan 

kegiatan praktikum dengan serius, (d) menyampaikan data hasil praktikum dengan 

objektif, (e) mengembalikan peralatan praktik pada tempatnya, (f) menjaga kebersihan 

ruang praktik, (g) menerima saran yang diberikan jika terjadi kesalahan praktik, (h) 

bekerja-sama dengan teman dalam melakukan praktik, (i) pantang menyerah untuk 

mendapatkan hasil praktik maksimal, (j) menyelesaikan praktik tepat waktu, (k) 

menghargai pendapat teman lain untuk kesuksesan praktik, (l) menghargai perbedaan 

hasil praktik teman atau kelompok lain. Skala penilaiannya dapat menggunakan skala 

tertentu sama seperti penilaian sikap sebelumnya. Analisis nilai yang diperolehan siswa 

juga sama dengan penilaian skap sebelumnya, yakni dengan membagi skor perolehan 

dengan skor maksimal, dikalikan dengan 100 yang merupakan nilai maksimal yang 

diperoleh siswa. Hasil nilai yang diperoleh siswa dikelompokkan pada kategori tertentu 

seperti penilaian sebelumnya, selanjutnya dapat dibuat kesimpulan untuk mengetahui 

hasil kompetensi sikap siswa berdasarkan penilaian teman sejawat. 

Jurnal Guru 

Jurnal berisi mengenai catatan guru berbentuk deskripsi berdasarkan hasil 

pengamatan mengenai keunggulan dan kelemahan siswa berkaitan dengan sikap siswa 

(Badan Standar Nasional Pendidikan, 2017; 8; Darmansyah, 2007: 16). Catatan tersebut 

digunakan guru untuk mengevaluasi kompetensi sikap siswa, sehingga guru mudah 

memberikan bimbingan terhadap sikap siswa yang kurang baik atau sikap positif yang 

perlu dikembangkan (Kunandar, 2014). Selanjutnya Kunandar (2014) menyajikan 
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contoh jurnal yang dibuat oleh guru melalui hasil pengamatan kegiatan kerja sama, 

jurnal guru berbentuk kolom yang berisi hari dan tanggal pengamatan, nama siswa yang 

diamati, selanjutnya sikap positif atau negaif siswa yang terlihat, dan yang terakhir 

tindak lanjut terhadap sikap yang ditunjukkan oleh siswa agar dapat diberikan 

bimbingan jika merupakan sikap negatif, atau diberikan apresiasi jika sikap yang 

ditunjukkan merupakan sikap positif. Hal tersebut dilakukan agar sikap siswa dapat 

dibentuk sejak dini dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing 

siswa. Jurnal guru berfungsi untuk merekam segala sikap yang ditunjukkan oleh siswa 

dan tidak terkekang pada indikator yang disusun, selain itu jurnal guru memudahkan 

guru dalam menilai kompetensi sikap sehingga perkembangan sikap siswa mudah 

diketahui dan diarahkan.  

Berdasarkan paparan kelima teknik penilaian kompetensi sikap, dalam penelitian 

Rahmawati (2014) mengungkapkan bahwa guru cenderung melakukan penilaian sikap 

melalui teknik observasi dan jurnal. Alasannya karena kedua teknik penilaian tersebut 

tergolong mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan pengambilan data dari siswa yang 

menyita pelaksanaan pembelajaran dan waktu istirahat siswa. Jika dilaksanakan 

penilaian diri sendiri dan penilaian teman sejawat oleh guru pun, dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan secara lisan untuk mempertajam pemerolehan informasi 

penilaian dan untuk mempersingkat waktu pengambilan data. Pelaksanaan penilaian 

sikap belum sepenuhnya terlaksana, terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh 

guru, berikut disajikan beberapa kendala pelaksanaan penilaian sikap yang ditemui 

dalam hasil penelitian. 

Kendala Penilaian Sikap 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 bukan tanpa hambatan, berdasarkan penelitian 

Gerlaugh, K., Thomphson, L., Boylan, H., & Davis, H. (2007) didapatkan hasil bahwa 

penilaian yang telah dilaksanakan dalam dunia pendidikan, hanya 7% guru yang 

melakukan penilaian sikap. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya beberapa fakor, 

salah satunya pemahaman guru yang minim terhadap penilaian sikap. Pernyataan 

tersebut didukung oleh pendapat Saxon, D.P., Brown, P.L., & Boylan, H.R. (2008: 1) 

yang menyebutkan bahwa aturan dalam melakukan penilaian sikap belum dapat 

dipahami dengan baik oleh para guru. Oleh karenanya pelaksanaan penilaian sikap 

belum banyak dilakukan oleh guru, termasuk di Indonesia. Guru mengalami kendala 

dalam pelaksanaan penilaian pada Kurikulum 2013, khususnya penilaian sikap. 

Berdasarkan studi literatur, didapatkan lima kendala yang dihadapi guru 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Pertama pemahaman penilaian sikap, 

kedua mengenai persiapan penilaian sikap, ketiga berkenaan dengan penyusunan 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), keempat adaptasi siswa pada Kurikulum 

2013, dan kelima kejujuran siswa pada penilaian diri dan penilaian teman sejawat. 

Kelima kendala pelaksanaan penilaian sikap Kurikulum 2013 selengkapnya dipaparkan 

pada penjelasan berikut.  

Pemahaman Penilaian Sikap 

Pengetahuan mengenai Kurikulum 2013 tidak hanya diperlukan bagi para guru 

yang menerapkannya pada proses pembelajaran, namun juga oleh kepala sekolah. 

Perwira dan Dewanto (2015: 26) menyatakan bahwa kepala sekolah memiliki peranan 

penting dalam mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam 

sebuah institusi lembaga pendidikan. Oleh karena itu, sangat penting pemahaman 

Kurikulum 2013 bagi seluruh pihak pendidik, agar tujuan pendidikan dapat tercapai 
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dengan maksimal. Bentuk pemahaman terhadap Kurikulum 2013 diawal pada RPP yang 

memuat scientific (5M), proses pembelajaran yang menuntut siswa lebih aktif 

melaksanakan aktivitas pembelajaran, serta bentuk evaluasi pada kompetensi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada setiap siswa.  

Hasil wawancara diketahui bahwa pengetahuan para guru dan kepala sekolah 

mengenai evaluasi sikap menjadi kendala berat karena penilaian autentik yang rumit 

dan minimnya sosialisasi Kurikulum 2013 . Rahmawati (2014) menyatakan bahwa para 

guru dan kepala sekolah mengharapkan adanya sosialisasi Kurikulum 2013 melalui 

diklat dan pelatihan (workshop). Pelaksanaan diklat dan pelatihan diharapkan agar guru 

dapat mengimplementasikan pengetahuan mengenai penilaian sikap dan melakukan 

perbaikan dalam menyusun penilaian sikap pada setiap pembelajaran dengan optimal.  

Persiapan Penilaian Sikap 

Guru memerlukan berbagai pelatihan dan seminar yang membahas mengenai cara 

merancang dan mengembangkan indikator penilaian sikap. Diperlukan perbaikan dalam 

mempersiapkan penilaian sikap sebelum melaksanakan penilaian sikap pada setiap 

pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Melalui teknik 

wawancara dalam pengambilan datanya, diketahui bahwa guru merasa kesulitan dalam 

mengembangkan rubrik penialian sikap yang akan digunakan. Hasil penelitian 

Rahmawati (2014) ; Perwira, dan Dewanto (2015: 26) sepakat untuk merumuskan 

bahwa merancang penilaian kompetensi sikap lebih sulit dibandingkan merancang 

penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan, ditambah lagi dengan jumlah 

siswa dalam satu kelas yang banyak dan mengharuskan guru untuk melakukan penilaian 

sikap pada keseluruhan siswa yang berada pada kelas tersebut. Pengolahan kelas dalam 

melakukan penialaian sikap juga menjadi perhatian penting bagi guru agar dapat 

mengamati pekembangan kompetensi sikap seluruh siswa. 

Penyusunan RPP 

Hasil wawancara pada penelitian Perwira, dan Dewanto (2015: 24-25) didapatkan 

informasi bahwa guru merasa penyusunan RPP Kurikulum 2013 semakin rumit 

walaupun kegiatan pembelajarannya telah disusun dan dipaparkan dalam buku guru 

Kurikulum 2013. Selain itu, guru juga merasa beban waktu yang ditanggung semakin 

bertambah untuk kegiatan mengajar dan penyusunan RPP, sehingga tidak memiliki 

waktu yang cukup untuk melaksanakan aktivitas bersama keluarga. Didapatkan 

pernyataan juga dari kepala sekolah pada penelitian Perwira, dan Dewanto (2015: 25) 

bahwa RPP yang disusun oleh guru masih belum memuat pendekatan scientific aspek 

5M yang dinyatakan pada Kurikulum 2013. Oleh karenanya dibutuhkan sosialisasi 

berkenaan dengan Kurikulum 2013, khususnya perencaanaan penilaian kompetensi 

sikap yang akan dipergunakan oleh guru. 

Adaptasi Siswa pada Kurikulum 2013 

Perwira, dan Dewanto (2015: 24-25) melalui penelitiannya mengemukakan bahwa 

kendala lain yang dihadapi guru ialah siswa belum bisa beradaptasi dengan pelaksanaan 

Kurikulum 2013 yang berpusat pada siswa (student center). Siswa masih terbiasa 

dengan pembelajaran yang berorientasi pada metode ceramah dan kegiatan siswa yang 

hanya mendengarkan dan menulis materi. Kebanyakan siswa, kurang aktif menyatakan 

gagasan mengenai materi pembelajaran, sibuk bermain hp dan kurang memperhatikan 

pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Sikap guru menanggapi permasalahan tersebut 

ialah dengan mencari dan melaksanakan inovasi pembelajaran melalui variasi metode 

pembelajaran yang mampu merangsang siswa aktif melakukan aktivitas pembelajaran, 
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agar siswa dapat terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Solusi lain dapat 

dilakukan dengan cara menyiapkan buku bacaan yang berada di meja siswa, hal ini 

dilakukan untuk mengantisipasi keramaian ketika siswa selesai mengerjakan tugasnya. 

Kejujuran Siswa pada Penilaian Diri dan Penilaian Teman Sejawat 

Kendala lain yang dihadapi dinatakan Perwira, dan Dewanto (2015: 24) yakni 

siswa tidak jujur saat melakukan penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Saat 

melakukan penilaian diri terkadang siswa membuat penilaian seolah dirinya aktif dalam 

pembelajaran, namun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Terjadi 

pula ketidakjujuran siswa saat melakukan penilaian teman sejawat, siswa yang bukan 

merupakan teman kelompoknya dinilai jelek, dan sebaliknya teman dekatnya dinilai 

baik walaupun tidak banyak melakukan aktivitas dalam proses pembelajaran. Guru 

dapat mengetahui ketidakjujuran siswa melalui analisis hasil penilaian siswa dengan 

penilaian sikap yang dilakukan oleh guru melalui teknik observasi. Cara lain 

diungkapkan Perwira, dan Dewanto (2015: 26) yaitu dengan cara mengkomparasikan 

penilaian sikap melalui beberapa teknik dengan penilaian sikap yang dilakukan oleh 

guru lainnya. Solusi yang dapat dilakukan oleh guru melalui siswa lain yang dapat 

dipercaya dan dimintai tolong untuk menilai sikap siswa. 

KESIMPULAN 

Penilaian sikap telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Nasional yang berorientasi 

pada hasil belajar pada kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara 

berkelanjutan. Sehingga penilaian pada ketiga kompetensi tersebut sangat penting guna 

mengetahui peningkatan kompetensi yang dicapai oleh siswa, karena peran ketiga 

kompetensi saling berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Rimland (2013: 385) 

menyatakan hal serupa, peningkatan hasil belajar siswa didukung oleh kompetensi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kompetensi sikap dibagi menjadi sikap terhadap 

Tuhan YME, yang disebut sikap spiritual dan sikap terhadap sesama manusia, biasa 

disebut sikap sosial (Taher, 2013). 

Asesmen terhadap kompetensi sikap dilakukan melalui teknik observasi, penilaian 

diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal (Darmansyah, 2014: 10). Selanjutnya Kunandar 

(2014) menambahkan teknik wawancara sebagai salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk mendapatkan data mengenai kompetensi sikap siswa. Penilaian diri dan penilaian 

teman sejawat dapat melatih siswa untuk bersikap jujur, kejujuran tersebut diketahui 

setelah penilaian tersebut disinkronkan dengan penilaian sikap yang dilakukan oleh guru 

melalui teknik observasi, wawancara, dan jurnal. Rahmawati (2014) menyatakan bahwa 

penilaian kompetensi sikap yang sering dilakukan oleh guru yakni dengan 

menggunakan teknik observasi dan jurnal guru, sedangkan penilaian diri dan penilaian 

teman sejawat dilakukan melalui pemberian pertanyaan secara lisan untuk memperkuat 

informasi yang dibutuhkan. Agar informasi yang didapatkan sesuai dengan yang 

dibutuhkan, maka sebelum melaksanakan penilaian kompetensi sikap guru terlebih 

dahulu membuat instrumen pengambilan data kompetensi sikap sesuai dengan teknik 

yang akan digunakan.  

Penilaian kompetensi sikap belum dilaksanakan dengan optimal, pernyataan ini 

dilatarbelakangi oleh penelitian Perwira dan Dewanto (2015) yang menunjukkan bahwa 

masih terdapat kendala yang dialami guru dalam melaksanakan penilaian kompetensi 

sikap. Kendala yang dirasakan oleh pihak pendidik ialah pemahaman mengenai 

penilaian sikap yang masih rendah, sehingga diperlukan sosialisasi terhadap Kurikulum 
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2013 khususnya penilaian sikap yang dirasa lebih sulit merancang dan 

melaksanakannya dibandingkan pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. 

Penyusunan RPP yang dirasa semakin rumit karena pembelajarannya harus memuat 

pendekatan scientific dengan kegiatan siswa yang meliputi aspek 5M, walaupun 

pelaksanaan pembelajarannya telah dicantumkan pada buku guru, selain itu guru tidak 

memiliki waktu yang cukup untuk penyusunan RPP. Kendala lain ialah aktivitas siswa 

yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, serta tingkat kejujuran dalam penilaian 

diri dan penilaian teman sejawat yang masih rendah. 
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Abtsrak 

Artikel ini merupakan hasil kajian konseptual mengenai penilaian iklim sekolah, yang 

dilakukan oleh pihak sekolah. Penerapan self-assessment iklim sekolah di Indonesia 

diharapkan dapat meminimalkan kesenjangan pendidikan antar wilayah di Indonesia. 

Iklim sekolah adalah keseluruhan lingkungan belajar dan interaksi antar anggota 

sekolah. Self-assessment merupakan alat ukur untuk mengidentifikasi kelemahan dan 

kelebihan kinerja pribadi. Jadi, self-assessment iklim sekolah adalah alat ukur yang 

digunakan oleh sekolah untuk memberikan gambaran lingkungan belajar, interaksi 

antar anggota sekolah, serta untuk mengetahui kualitas sekolah (kelemahan dan 

kelebihan).  

Kata kunci: self-assessment, iklim sekolah, iklim belajar 
 

Wilayah Indonesia sangat luas dan berbentuk kepulauan. Berdasarkan data dari 

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2010) Indonesia memiliki luas 

wilayah 1,904,569 km
2
, 95.15% berupa daratan. Wilayah daratan ini berbentuk 

kepulauan. Berdasarkan ulasan dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 

(2010) Indonesia terdiri dari 17.508 pulau. 

Wilayah geografis Indonesia yang sangat luas dan berbentuk kepulauan ini 

berdampak pada pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia masih 

kurang merata. Menurut Gubernur Papua dalam sambutannya yang dimuat pada surat 

kabar online Papuapos Nabire (2013) ―masih banyak sekolah dasar di wilayah terpencil 

dan terisolir yang belum terdapat rumah kepala sekolah dan rumah guru, sehingga 

banyak kepala sekolah dan  guru  meninggalkan tempat tugas yang mengakibatkan 

tingginya angka ketidakhadiran kepala sekolah dan guru di tempat tugas‖. Permasalahan 

ketidakhadiran kepala sekolah dan guru tersebut berdampak pada berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Slamet (2013) menyatakan bahwa salah satu 

upaya untuk mengatasi kesenjangan di Indonesia, yaitu: mengintegrasikan pengelolaan 

pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah melalui integrasi dan sinkronisasi 

kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan koordinasi di bidang 

pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa iklim sekolah yang diciptakannya antar 

sekolah di Indonesia berbeda dan belum adanya sinkronisasi kebijakan antara 

pemerintah pusat dan daerah. 

Salah satu upaya untuk meminimalkan kesenjangan antar sekolah di wilayah 

Indonesia yaitu dengan cara menetapkan standar penilaian penciptaan iklim sekolah 

secara umum. Adanya penilaian iklim sekolah ini dapat memberikan gambaran 

keseluruhan mengenai siswa dan sekolah (Cohen dkk., 2009). Standar penilaian iklim 

sekolah dapat dijadikan pedoman untuk assessment yang digunakan oleh pihak luar 

(pengawas, peninjau mutu sekolah) dan oleh pihak sekolah itu sendiri (self-assessment). 

Penggunaan self-assessment iklim sekolah di sekolah-sekolah Indonesia dapat 

memberikan gambaran keseluruhan mengenai sekolah dan interaksi antar anggota 

sekolah yang terkait di dalamnya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan 
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pembenahan oleh pihak sekolah sendiri. Self-assessment iklim sekolah dapat dijadikan 

bahan ―koreksi diri‖ untuk menghadapi tantangan dan penilaian dari luar. Beberapa 

negara lainnya juga telah menggunakan penilaian untuk iklim sekolah, seperti Ontario 

dan California. 

Oleh sebab itu, artikel ini membahas tentang iklim sekolah, self-assessment, dan 

penilaian iklim sekolah oleh pihak sekolah itu sendiri (self-assessment iklim sekolah). 

Pembahasan iklim sekolah terkait dengan pengertian iklim sekolah, pengaruh iklim 

sekolah, dan aspek-aspek iklim sekolah. Pembahasan self-assessment terkait dengan 

pengertian self-assessment beserta manfaatnya. Pada pembahasan self-assessment iklim 

sekolah akan dipaparkan tentang keterkaitan antara iklim sekolah dan penilaian berupa 

self-assessment.  

PEMBAHASAN 

Iklim Sekolah 

Iklim sekolah merupakan lingkungan belajar keseluruhan dalam suatu sekolah. 

Menurut Ministry of Education Ontario (2009) ―Iklim sekolah adalah lingkungan 

belajar dan hubungan/interaksi antara pihak sekolah dan komunitas sekolah (school 

community)‖. Jadi, iklim sekolah tidak hanya lingkungan belajar secara fisik saja tetapi 

juga segala interaksi antar siswa, interaksi antara siswa dengan guru, interaksi antar 

pendidik atau staf, dan orang-orang yang terlibat dalam sekolah tersebut.  

Iklim sekolah mempunyai pengaruh dalam pembelajaran dan perkembangan 

anak. School Climate Council (2007) menyatakan bahwa iklim sekolah yang positif 

secara kuat mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar, mendukung/memajukan 

prestasi siswa, dan memberikan dampak pengembangan yang positif. Berdasarkan riset 

dari Han dan Lynch (2014) terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi iklim 

sekolah dan tingkat motivasi berprestasi pelajar di Korea. Hasil riset dari Ecless dkk. 

(dalam Thapa dkk., 2012) juga menyatakan adanya pengaruh kuat iklim sekolah 

terhadap motivasi belajar siswa. Schunk, dkk., (2012) juga menyatakan bahwa ―iklim 

lingkungan sekolah juga dapat memengaruhi perilaku guru dan perilaku murid‖. 

Ambrose dkk. (2010) menyatakan bahwa adanya hubungan antara perkembangan siswa, 

iklim belajar, dan pembelajaran. Berikut ini bagan yang menyatakan hubungan antara 

perkembangan siswa, iklim belajar, dan pembelajaran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Hubungan antara perkembangan siswa, iklim belajar, dan pembelajaran 

(Ambrose dkk., 2010) 

 

 Iklim sekolah mempunyai aspek-aspek yang dapat dijadikan penilaian. 

Berdasarkan National School Climate Center (2016) terdapat 4 bidang utama dalam 

iklim sekolah, keselamatan, hubungan/interaksi personal, kegiatan belajar-mengajar dan 

lingkungan eksternal. Berikut ini jabaran 4 bidang utama menurut National School 

Climate Center (2016): 

 

 

Iklim 

Belajar 

Perkembangan 

Siswa 

Pembelajaran 
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Tabel 1. Jabaran 4 Bidang Utama Iklim Sekolah 

No. Dimensi Indikator Utama 

1. Keselamatan 

Aturan dan Norma Kejelasan aturan tentang pelecehan. Aturan yang berlaku untuk 

guru dan siswa. 

Kejelasan tentang aturan pelarangan kekerasan fisik. Aturan yang 

berlaku untuk guru dan siswa. 

Kejelasan dan kekonsistensian aturan dan norma terkait intervensi 

orang dewasa.  

Rasa Keamanan Fisik Siswa dan guru/staf  merasa aman dari bahaya secara fisik di 

sekolah. 

Rasa Jaminan secara 

Sosial-Emosional 

Siswa merasa aman dari pelecehan verbal dan pengucilan. 

2. Kegiatan Belajar-Mengajar 

 Dukungan untuk Belajar Penggunaan praktek pengajaran yang mendukung, seperti: 

pemberian motivasi dan umpan balik yang mendukung; siswa 

mendapatkan peluang untuk menunjukkan pengetahuan dan 

keterampilan; dukungan kepada siswa untuk setiap pengambilan 

resiko (risk-taking); kebebasan dalam berpikir; kebebasan untuk 

berkomunikasi; dan perolehan perhatian yang adil untuk setiap 

individu. 

 Pembelajaran dalam 

Bidang Sosial dan 

Kemasyarakatan  

Dukungan untuk pengembangan pengetahuan sosial dan 

kemasyarakatan dan keterampilan, termasuk: mendengarkan 

secara efektif, resolusi konflik, refleksi diri dan regulasi 

emosional, empati, tanggung jawab pribadi, dan proses 

pengambilan keputusan dalam bidang etis. 

3. Interaksi antar Perseorangan 

 Menghormati 

Keberagaman 

Saling menghormati perbedaan individu (misalnya jenis kelamin, 

ras, budaya, dll). 

 Dukungan Sosial dari 

Orang Dewasa 

Para orang dewasa (guru, kepala sekolah, beserta staf) 

mendukung dan peduli kepada siswa, termasuk memiliki harapan 

sukses yang tinggi bagi siswa, kesediaan untuk mendengarkan 

siswa dan untuk mengenal mereka sebagai individu, dan 

memberikan perhatian secara pribadi untuk masalah siswa. 

 Dukungan Sosial dari 

Teman Sebaya 

Pola hubungan sebaya yang mendukung bagi siswa, termasuk: 

persahabatan untuk bersosialisasi, untuk memecahkan masalah, 

dan memberi bantuan akademik. 

4. Lingkungan Kelembagaan 

 Keterlibatan Sekolah Identifikasi positif dengan sekolah dan norma-norma untuk 

partisipasi luas dalam kehidupan sekolah bagi siswa, staf, dan 

keluarga. 

 Lingkungan Fisik di 

Sekolah 

Kebersihan, ketertiban, dan daya tarik dari fasilitas dan sumber 

daya yang memadai. 

 Kepemimpinan dalam 

Sekolah 

Administrasi yang menciptakan dan mengkomunikasikan visi 

yang jelas, dan dapat diakses dan mendukung staf sekolah dan 

pengembangan staf. 

 Hubungan Profesional 

antar Guru, Kepala 

Sekolah, dan Staf. 

Sikap positif dan hubungan antara staf sekolah yang mendukung 

kerja dan pembelajaran yang efektif bersama-sama. 

Sumber: National School Climate Center (2016) 

Self-Assessment 

Self-assessment merupakan alat bantu untuk merefleksi kinerja sendiri. Self-

assessment merupakan alat ukur untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan serta 

hasilnya dapat menjadi pedoman untuk perbaikan dalam kinerja sendiri (Falchikov & 

Boud dalam Fahimi & Rahimi, 2015). Jadi, dapat disimpulkan bahwa self-assessment 
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memiliki beberapa manfaat self-assessment, yaitu: 1) alat ukur yang dapat 

mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari kinerjanya sendiri, dan 2) hasilnya dapat 

menjadi pedoman pencarian solusi untuk kelemahan kinerja pribadi. 

Self-Assessment untuk Iklim Sekolah 

 Self-assessment iklim sekolah adalah alat ukur yang digunakan oleh sekolah 

untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan lingkungan dan interaksi interpersonal 

di sekolah. Self-assessment iklim sekolah menurut National Center for Community 

School (2015) adalah instrumen yang digunakan oleh sekolah untuk mengetahui 

kualitas sekolahnya. Penilaian iklim sekolah sebaiknya dipikirkan secara matang oleh 

pihak sekolah dan disertai dengan refleksi sesudahnya. Menurut O‘Malley dkk. (2012) 

penilaian yang baik sebaiknya dilakukan dengan cara: mengadakan pertemuan tim 

penilai beberapa kali untuk merencanakan penilaian, melaksanakan intervensi, dan 

menilai kembali secara berkala di seluruh tahun ajaran.  

Berikut ini salah satu contoh bentuk self-assessment untuk iklim sekolah dengan 

menggunakan dimensi yang mengacu pada 4 dimensi dari National School Climate 

Center (2016):  

Tabel 2. Contoh Instrumen Self-Assessment Iklim Sekolah 

No. Dimensi Indikator Utama 
Skala Penilaian 

Keterangan 
1 2 3 4 

1. Keselamatan      

Aturan dan 

Norma 

Kejelasan aturan tentang pelecehan 

bagi guru dan staf. 

     

Kejelasan aturan tentang pelecehan 

bagi siswa. 

     

Kejelasan tentang aturan pelarangan 

kekerasan fisik bagi guru dan staf. 

     

Kejelasan tentang aturan pelarangan 

kekerasan fisik bagi siswa. 

     

Kejelasan dan kekonsistensian 

aturan dan norma terkait intervensi 

orang dewasa (pendidik, kepala 

sekolah, dan staf). 

     

Rasa Keamanan 

Fisik 

Siswa dan orang dewasa (pendidik, 

kepala sekolah, dan staf) merasa 

aman dari bahaya secara fisik di 

sekolah. 

     

Rasa Jaminan 

secara Sosial-

Emosional 

Siswa merasa aman dari pelecehan 

verbal dan pengucilan. 

 

     

2. Kegiatan Belajar-Mengajar      

 Dukungan untuk 

Belajar 

Penggunaan praktek pengajaran 

yang mendukung, seperti: 

pemberian motivasi dan umpan 

balik yang mendukung; siswa 

mendapatkan peluang untuk 

menunjukkan pengetahuan dan 

keterampilan; dukungan kepada 

siswa untuk setiap pengambilan 

resiko (risk-taking); kebebasan 

dalam berpikir; kebebasan untuk 

berkomunikasi; dan perolehan 

perhatian yang adil untuk setiap 

individu. 

     



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

920 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

No. Dimensi Indikator Utama 
Skala Penilaian 

Keterangan 
1 2 3 4 

 Pembelajaran 

dalam Bidang 

Sosial dan 

Kemasyarakatan  

Dukungan untuk pengembangan 

pengetahuan sosial dan 

kemasyarakatan dan keterampilan, 

termasuk: mendengarkan secara 

efektif, resolusi konflik, refleksi diri 

dan regulasi emosional, empati, 

tanggung jawab pribadi, dan proses 

pengambilan keputusan dalam 

bidang etis. 

     

3. Interaksi antar Perseorangan      

 Menghormati 

Keberagaman 

Saling menghormati perbedaan 

individu (misalnya jenis kelamin, 

ras, budaya, dll). 

     

 Dukungan Sosial 

dari Orang 

Dewasa 

Para orang dewasa mendukung dan 

peduli kepada siswa, termasuk 

memiliki harapan sukses yang tinggi 

bagi siswa, kesediaan untuk 

mendengarkan siswa dan untuk 

mengenal mereka sebagai individu, 

dan memberikan perhatian secara 

pribadi untuk masalah siswa secara 

adil dan merata. 

     

 Dukungan Sosial 

dari Teman 

Sebaya 

Pola hubungan sebaya yang 

mendukung bagi siswa, termasuk: 

persahabatan untuk bersosialisasi, 

untuk pemecahan masalah, dan 

bantuan di bidang akademik. 

     

4. Lingkungan Kelembagaan      

 Keterlibatan 

Sekolah 

identifikasi positif dengan sekolah 

dan norma-norma untuk partisipasi 

luas dalam kehidupan sekolah bagi 

siswa, staf, dan keluarga. 

     

 Lingkungan Fisik 

di Sekolah 

Kebersihan, ketertiban, dan daya 

tarik dari fasilitas dan sumber daya 

yang memadai dan bahan. 

     

 Kepemimpinan 

dalam Sekolah 

Administrasi yang menciptakan dan 

mengkomunikasikan visi yang jelas, 

dan dapat diakses dan mendukung 

staf sekolah dan pengembangan 

staf. 

     

 Hubungan 

Profesional antar 

Guru, Kepala 

Sekolah, dan Staf. 

Sikap positif dan hubungan antara 

staf sekolah yang mendukung kerja 

dan pembelajaran yang efektif 

bersama-sama. 

     

(Bentuk Bagan dan Skala Diadaptasi dari National Center for Community School, 2015) 

Penjelasan Kolom: 

 Deskripsi Skor: 

4 = Sangat Baik  

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang  

 Kolom ―keterangan‖ dimaksudkan untuk memberikan deskripsi tentang kondisi 

lingkungan tersebut, sehingga memperjelas skor yang diperoleh. 
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PENUTUP 

Wilayah Indonesia sangat luas dan berbentuk kepulauan. Hal ini salah satu 

penyebab adanya kesenjangan pendidikan antar daerah. Salah satu upaya untuk 

meminimalkan kesenjangan antar sekolah di wilayah Indonesia dapat dilakukan dengan 

cara menetapkan standar penilaian penciptaan iklim sekolah secara umum. Penilaian 

iklim sekolah dapat memberikan gambaran/kualitas keseluruhan mengenai sekolah. 

Penilaian iklim sekolah yang dilaksanakan oleh pihak sekolah itu sendiri disebut self-

assessment. 

 Self-assessment iklim sekolah adalah alat ukur yang digunakan oleh sekolah 

untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan lingkungan belajar dan interaksi 

interpersonal di sekolah, serta dapat menggambarkan kualitas sebuah sekolah. Penilaian 

yang baik sebaiknya dilakukan dengan cara: mengadakan pertemuan tim penilai 

beberapa kali untuk merencanakan penilaian, ulasan data penilaian, melaksanakan 

intervensi, dan menilai kembali secara berkala di seluruh tahun ajaran. Jika semua 

sekolah di wilayah Indonesia menggunakan self-assessment iklim belajar dengan 

standar penilaian yang sama, maka akan meminimalkan kesenjangan antar wilayah di 

Indonesia.  
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Abtsrak 

Setiap guru dituntut untuk memiliki profesionalisme termasuk di sekolah dasar 

inklusi. Profesionalisme guru berpengaruh pada proses belajar mengajar yang 

mendidik bagi siswa berkebutuhan khusus dan siswa normal serta berpengaruh pada 

berjalannya program inklusif. Persepsi guru terhadap siswa berkebutuhan khusus, 

pemahaman guru terhadap siswa berkebutuhan khusus, serta tindakan guru terhadap 

siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusi merupakan hal yang penting 

dalam berjalannya pendidikan inklusif. Kajian literatur ini berupaya memaparkan 

profesionalisme guru di sekolah dasar inklusi dengan harapan dapat memperoleh 

pemaknaan yang tepat berkaitan dengan profesionalisme guru di sekolah dasar 

inklusi. Profesionalisme guru di sekolah dasar inklusi merupakan kualitas 

pelaksaanan seorang guru dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus dan siswa 

normal dalam satu lingkungan pendidikan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan 

dalam profesionalisme guru di sekolah dasar inklusi diantaranya pengetahuan dan 

keterampilan guru, komitmen terhadap pemecahan masalah di sekolah dasar inklusi, 

mengikuti perubahan yang positif, membaca isyarat, berupaya membuat kemajuan, 

dan hubungan empati. 

Kata kunci: Profesionalisme Guru, Sekolah Dasar Inklusi 

Guru merupakan salah satu aspek penting dan utama dalam berjalannya suatu 

program pendidikan. Guru yang baik akan mampu mempersiapkan proses pembelajaran 

yang dapat membangkitkan potensi dan kapasitas masing-masing siswa. Guru di 

sekolah dasar inklusi juga merupakan salah satu aspek keberhasilan berjalannya 

pendidikan inklusif di sekolah dasar. Oleh karena itu profesionalitas guru dintuntut agar 

guru mampu memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi setiap siswa baik 

bagi siswa normal maupun siswa berkebutuhan khusus.  

Pelaksanaan sekolah dasar inklusi saat ini telah mendapatkan perhatian dari 

pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan yang memberikan hak 

kepada setiap siswa untuk memperoleh pendidikan di tempat yang sama. Permendiknas 

no.70 tahun 2009 pasal 4 menyatakan pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling 

sedikit satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan 

dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif 

yang wajib. Berdasarkan peraturan tersebut, pendidikan inklusif mendapatkan perhatian 

lebih dari pemerintah terkait dengan memberikan hak pendidikan yang sama bagi siswa 

berkebutuhan khusus, sehingga siswa dengan berkebutuhan khusus dapat menempuh 

pendidikan di tempat yang sama dengan siswa normal lainnya. Selain itu Harmon dan 

Jones (2005) menyatakan siswa berkebutuhan khusus memiliki hak hukum untuk 

pendidikan gratis dan tepat, selain itu siswa memiliki hak untuk pendidikan yang 

mampu memenuhi kebutuhan pendidikan mereka yang unik. 

Siswa berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di sekolah dasar inklusif 

berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Profesionalisme guru diperlukan dalam membantu perkembangan dari keunikan 

masing-masing siswa. Pemahaman guru berkaitan dengan pendidikan inklusif dan siswa 

berkebutuhan khusus diperlukan agar guru mampu memahami setiap situasi dan 
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berupaya untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus bersama dengan siswa normal 

dengan baik. 

Pada kenyataannya di lapangan sering ditemui guru sekolah dasar yang kurang 

memahami dan kurang mampu menjalankan program pendidikan inklusif. Seperti pada 

observasi yang dilakukan oleh Diahwati pada tanggal 1 Mei 2016 di salah satu sekolah 

dasar di Malang, ditemui guru mata pelajaran olahraga saat itu memberikan materi di 

lapangan kepada siswa kelas V SD. Pada saat itu diketahui terdapat 3 siswa 

berkebutuhan khusus di kelas tersebut, yaitu 1 siswa autis, 1 siswa ADHD, dan 1 siswa 

tunagrahita. Seluruh siswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran olahraga 

bersama dengan siswa normal lainnya. Namun yang menarik pada saat itu yaitu satu 

siswa berkebutuhan khusus yang autis kurang mendapatkan perhatian dari guru. Siswa 

berkebutuhan khusus yang autis tersebut dibiarkan berolahraga semampunya dan tidak 

mendapatkan aba-aba atau instruksi khusus. Siswa berkebutuhan khusus yang autis 

terlihat mengikuti gerakan olahraga bersama teman, namun saat kegiatan olahraga yang 

menuntut kerjasama dengan tim, siswa berkebutuhan khusus yang autis tersebut berada 

di luar barisan dan tidak diikutsertakan dalam suatu aktivitas kelompok. 

Berbeda saat observasi yang dilakukan Diahwati pada tanggal 2 Mei 2016. Pada 

saat itu siswa kelas V melakukan studi banding ke DKM untuk belajar mengenai 

lembaga kesenian daerah. Siswa maju secara berkelompok untuk menampilkan yel-yel 

mereka. Terlihat seluruh siswa ABK ikut serta dalam penampilan yel-yel mereka, 

termasuk siswa berkebutuhan khusus yang autis. Siswa berkebutuhan khusus maju 

dengan kelompok masing-masing bersama dengan siswa normal. Kajian dari observasi 

tersebut yaitu guru mampu melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran di kelas 

reguler.  

Profesionalisme guru sangat dituntut di sekolah dasar inklusi, karena hal tersebut 

dapat berpengaruh pada proses belajar mengajar yang mendidik bagi seluruh siswa dan 

berjalannya program inklusif. Persepsi guru terhadap siswa berkebutuhan khusus, 

pemahaman guru terhadap siswa berkebutuhan khusus, serta tindakan guru terhadap 

siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusi merupakan hal yang penting dalam 

berjalannya pendidikan inklusif. Oleh karena itu, kajian literatur ini akan membahas 

mengenai profesionalisme guru di sekolah dasar inklusi sebagai upaya untuk mengkaji 

secara mendalam karakteristik guru profesional di sekolah dasar inklusi. 

PEMBAHASAN 

Profesionalisme Guru 

Guru adalah seseorang yang yang berpartisipasi dalam pendidikan. Guru 

merupakan seorang profesional yang berupaya untuk mendidik siswa agar mampu 

merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan setiap permasalahan  yang dihadapi 

oleh siswa. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 mengungkapkan pengertian 

guru sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Pernyataan 

tersebut jelas menunjukkan bahwa guru sebagai profesional memiliki tugas yang cukup 

kompleks demi memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa.  

Profesionalisme merupakan sebuah perilaku seseorang yang berkaitan dengan 

suatu profesi yang sedang dijalani oleh seseorang. Maister (dalam Parsons, 2007) 

menyatakan profesionalisme sebenarnya merupakan suatu perilaku dan bukan sebagai 

kompetensi. Profesionalisme lebih menunjukkan kebanggan dari suatu profesi yang 

dijalani, komitmen pada kualitas, dedikasi pada kepentingan klien, dan keinginan yang 

tulus dalam membantu. Pernyataan tersebut menunjukkan profesionalisme bukanlah 
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merupakan kompetensi, melainkan lebih kepada perilaku seseorang yang tulus dalam 

menjalani suatu profesi, mementingkan kepentingan klien, serta komitmen terhadap 

kualitas. 

Profesionalisme guru merupakan tingkat keahlian seorang guru dalam menekuni 

dan menjalankan tugasnya menjadi seorang tenaga kependidikan yang berupaya untuk 

mendidik siswa agar siswa mampu mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Daryanto (2013) menyatakan makna profesionalisme yaitu derajat atau 

tingkat penampilan seseorang yang profesional dalam melaksanakan profesi yang 

ditekuni. Selain itu Sockett (dalam Norlander-Case dkk, 2009) menyatakan 

profesionalisme menggambarkan kualitas pelaksanaan. Dari pendapat tersebut dapat 

diungkapkan bahwa profesionalisme guru merupakan kualitas pelaksanaan seorang guru 

dalam mendidik siswa. 

Guru sebagai suatu profesi membutuhkan upaya untuk memaksimalkan 

pendidikan bagi semua anak. Goodlad (dalam Norlander-Case dkk, 2009) menyatakan 

profesi mengajar didasarkan pada keputusan yang harus dibuat guru untuk 

memaksimalkan pendidikan bagi semua anak dan generasi muda. Goodlad (dalam 

Norlander-Case dkk, 2009) menambahkan guru sebagai profesi harus memperhatikan 

kompleksitas pada konteks pekerjaan tersebut. Kompleksitas tersebut berkaitan dengan 

pengetahuan khusus, keahlian, karakteristik pribadi, keterampilan, dan pengetahuan 

yang dibutuhkan bagi beban penilaian yang terkait. Dari pendapat tersebut dapat 

diketahui guru sebagai suatu profesi menuntut kompleksitas dalam menentukan 

keputusan untuk memaksimalkan pendidikan bagi semua siswa baik bagi siswa normal 

maupun bagi siswa dengan berkebutuhan khusus. 

Suatu profesi memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik suatu profesi menurut 

Sullivan (dalam Norlander-Case dkk., 2009) yaitu memiliki karakteristik pelatihan 

khusus berkaitan dengan pengetahuan yang biasanya diperoleh lewat pendidikan formal 

dan kerja magang, pengakuan publik terhadap otonomi tertentu bagi komunitas praktisi 

untuk mengatur standar pelaksanaan profesi tersebut, dan komitmen untuk memberikan 

layanan kepada publik yang lebih penting dari kesejahteraan ekonomi praktisi. Carr 

(2000) menyatakan karakteristik pekerjaan profesional diantaranya memberikan jasa 

publik yang penting, membutuhkan keahlian yang didasarkan pada teori dan praktik, 

memiliki kode etik, memerlukan organisasi dan regulasi profesi, memerlukan otonomi. 

Ornstein dan Levin (2008) menyatakan karakteristik pekerjaan profesional yaitu 

merupakan suatu jasa publik, menjadikan sebagai karir sepanjang hayat, memiliki 

keterampilan dan pengetahuan khusus, memerlukan pendidikan yang berjangka 

panjang, kontrol diri, otonomi mengambil keputusan, terdapat standar dalam kinerja, 

memiliki organisasi profesi, proffesional assosiasi, kode etik, serta memiliki prestige 

yang tinggi dan ekonomi yang bagus. Sellars (2014) menyatakan guru sebagai profesi 

memiliki karakteristik melibatkan aktivitas intelektual dan beberapa teknik, memiliki 

kode etik, membutuhkan persiapan khusus yang matang, menuntut layanan yang terus-

menerus dan berkembang, menetapkan standar sendiri dan memantau kinerja 

profesional dengan penilaian independen, memberi kesempatan bagi karir kehidupan 

dalam struktur, dan sebagai layanan sosial. Namun Sellars (2014) juga menambahkan 

bahwa karakteristik yang telah disebutkan memungkinkan untuk direvisi dan direfleksi 

sendiri pada pengajaran sebagai profesi oleh masing-masing guru atau praktisi. 

Seorang guru yang bekerja secara profesional memiliki beberapa karakteristik. 

Karakteristik guru sebagai suatu profesi yang dapat bekerja secara profesional salah 

satunya yaitu memiliki komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan siswa dalam proses 
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belajar mengajar. Brandt (dalam Muslim, 2013) menyatakan guru sebagai suatu profesi 

yang bekerja secara profesional memiliki karakteristik komitmen terhadap siswa dalam 

proses belajar mengajar, menguasai isi bahan pembelajaran dan cara menyampaikan 

atau cara membuat siswa belajar, bertanggung jawab terhadap evaluasi tingkap 

pencapaian kompetensi pada siswa, berpikir sistematis dan refleksi diri, serta 

merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Selain itu 

Daryanto (2013) menyatakan guru yang profesional memiliki kompetensi akademik 

yang meliputi kemampuan mengenal peserta didik secara mendalam serta memiliki visi 

yang jelas tentang lintasan perkembangannya; menguasai pembelajaran secara utuh; 

penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan, 

implementasi, penilaian, perbaikan untuk proses pembelajaran berikutnya, serta 

pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan; dan memiliki kompetensi sosial. 

Seorang guru yang profesional harus mampu memiliki komitmen yang baik demi 

keberhasilan masing-masing siswa di dalam kelas. 

Sekolah Dasar Inklusi 

Sekolah dasar inklusi merupakan tempat pendidikan bagi siswa normal dan siswa 

berkebutuhan khusus pada tingkat dasar. Harmon dan Jones (2005) menyatakan sekolah 

inklusi merupakan tempat pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus yang 

diintegrasikan di dalam kelas reguler untuk sebagian atau seluruh hari. Ormrod (2009) 

menambahkan inklusi merupakan suatu praktik pendidikan bagi siswa normal dan siswa 

yang mengalami hambatan di sekolah umum. Nuthbrown dkk. (2013) menyatakan 

inklusi memperlakukan setiap anak sebagai individu yang unik dan berupaya untuk 

membantu perkembangan serta memenuhi kebutuhan setiap siswa berkebutuhan khusus. 

Sekolah dasar inklusi berupaya untuk memberikan layanan pendidikan yang 

memperhatikan hak asasi setiap siswa untuk memperoleh pendidikan yang sama. 

 Pendidikan inklusif merupakan tempat pelayanan pendidikan bagi siswa 

berkebutuhan khusus bersama dengan siswa normal di sekolah reguler. Permendiknas 

no.70 tahun 2009 pasal 1 menyatakan pendidikan inklusif merupakan sistem 

penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik 

baik yang memiliki kelainan maupun memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa untuk dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran bersama dengan peserta 

didik pada umumnya dalam satu lingkungan. Pernyataan di atas menunjukkan 

pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa 

dengan berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang sama bersama 

dengan siswa normal pada umumnya. 

Siswa berkebutuhan khusus merupakan siswa yang unik. Siswa berkebutuhan 

khusus memerlukan pelayanan yang khusus sesuai dengan keunikannya. Siswa 

berkebutuhan khusus tetap dapat dididik, karena meraka bukan siswa bodoh atau siswa 

berkelainan. Siswa berkebutuhan khusus hanya memerlukan pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya. Setiap sekolah perlu untuk 

menciptakan lingkungan yang sesuai dan dapat menerima setiap siswa berkebutuhan 

khusus. Seperti yang diungkapkan oleh Thompson (2010), sekolah dasar harus mampu 

mengadaptasikan kebijakan dan  lingkungannya agar sesuai dengan kebutuhan dari 

setiap siswa baik siswa normal maupun siswa berkebutuhan khusus. Selain itu Soler 

(2013) menyatakan pendidikan inklusif harus dibangun dalam sebuah komunitas 

pendidikan sebagai kerangka tindakan umum yang terintegrasi dengan semua agen yang 

terlibat dalam proses pendidikan.  
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Sekolah dasar inklusi yang mengintegrasikan siswa berkebutuhan khusus di dalam 

kelas reguler dapat memberikan dampak yang positif bagi siswa berkebutuhan khusus. 

Hormon dan Jones (2005) menyatakan siswa berkebutuhan khusus yang dimasukkan ke 

dalam kelas reguler akan memiliki prestasi yang lebih besar, memiliki konsep diri yang 

lebih baik, dan keterampilan sosial yang lebih tepat daripada siswa yang ditempatkan 

pada lembaga pendidikan khusus. Selain itu Carrington dan Macarthur (2012) 

mengemukakan inklusi dapat membantu siswa berkebutuhan khusus untuk mengurangi 

hambatan pada siswa berkebutuhan khusus yang masuk ke dalam pengaturan sekolah 

dan masyarakat. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa siswa 

berkebutuhan khusus yang berada di sekolah inklusi akan memiliki banyak keuntungan 

diantaranya memiliki konsep diri yang positif, keterampilan sosial, dan prestasi yang 

lebih baik. Program inklusi yang memasukkan siswa berkebutuhan khusus bersama 

dengan siswa normal akan membutuhkan banyak strategi pembelajaran agar program 

inklusif dapat berjalan dengan baik. 

Di dalam sekolah dasar inklusi terdapat beberapa tenaga profesional untuk 

menunjang berjalannya program pendidikan inklusif. Tenaga profesional di sekolah 

dasar inklusi yaitu guru pendidikan umum, guru pendidikan khusus, dan spesialis lain. 

Friend dan Bursuck (2015) menyatakan tenaga profesional dalam pendidikan khusus 

yaitu guru pendidikan umum, guru pendidikan khusus, dan penyedia layanan terkait 

serta spesialis lain. Masing-masing tenaga profesional memiliki peranan yang penting 

dalam pendidikan di sekolah dasar inklusi. Siswa dengan berkebutuhan khusus tentu 

membutuhkan pelayanan pendidikan yang baik dari tenaga profesional sesuai dengan 

kebutuhannya. Kerjasama antara guru pendidikan umum, guru pendidikan khusus, 

maupun spesialis lain diperlukan untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.  

Profesionalisme Guru di Sekolah Dasar Inklusi 

Sebuah tantangan bagi seorang guru ketika mereka harus memberikan pelayanan 

pendidikan bagi semua siswa termasuk siswa dengan berkebutuhan khusus. Setiap siswa 

memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Siswa dengan berkebutuhan 

khusus berhak untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum bersama dengan siswa 

normal lainnya. Sekolah dasar inklusi merupakan suatu layanan pendidikan yang 

menuntut semua guru mampu untuk memberikan pelayanan bagi semua siswa termasuk 

siswa dengan berkebutuhan khusus. Profesionalisme guru di sekolah dasar dasar inklusi 

sangat diutamakan agar program pendidikan dapat berjalan dengan baik dan seluruh 

siswa dapat belajar dengan baik.  

Kerjasama antara guru umum dengan guru khusus diperlukan dalam berjalannya 

program inklusi di sekolah dasar. Guru umum dan guru khusus dapat bertukar pikiran 

untuk membicarakan berkaitan dengan perencanaan maupun modifikasi kurikulum dan 

pembelajaran agar sesuai dengan siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler serta 

persiapan-persiapan yang diperlukan bagi guru untuk memenuhi kebutuhan siswa 

berkebutuhan khusus di dalam kelas reguler. Guru umum dituntut untuk memberikan 

pelayanan yang baik bagi siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas reguler bersama 

dengan siswa-siswa normal agar mereka dapat belajar dengan baik dan terpenuhi hak 

belajar mereka. 

Profesionalisme guru di sekolah dasar inklusi menuntut guru untuk memiliki sikap 

yang positif, tanggung jawab moral yang tinggi, pengetahuan serta keahlian yang baik. 

Norlander-Case dkk. (2009) menyatakan mempersiapkan guru untuk pendidikan 

inklusif merupakan masalah sikap, masalah tanggung jawab moral, masalah 
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pengetahuan, dan masalah keahlian. Pernyataan tersebut menunjukkan guru dalam 

pendidikan inklusif baik guru umum maupun guru khusus diharuskan memiliki sikap, 

tanggung jawab moral, pengetahuan, dan keahlian yang memadai yang mampu 

memberikan kontribusi yang positif dalam pendidikan inklusif.  

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam profesionalisme guru di sekolah 

dasar inklusi diantaranya pengetahuan dan keterampilan guru, komitmen terhadap 

pemecahan masalah di sekolah dasar inklusi, mengikuti perubahan yang positif, 

membaca isyarat, berupaya membuat kemajuan, dan hubungan empati. Gruenberg dan 

Miller (2011) menyatakan beberapa aspek penting dalam profesionalisme guru 

diantaranya pengetahuan dan keterampilan, pertimbangan profesional dan pemecahan 

masalah, terus berubah atau perubahan yang berkelanjutan, disposisi profesional, 

generalisasi dan individualisasi, indikator dan membuat kemajuan, disposisi dan 

membaca isyarat, pengakuan masalah, dan komitmen untuk pemecahan masalah dalam 

membedakan instruksi. Selain itu Sari (2014) menyatakan kemampuan guru untuk 

membangun hubungan empatik dengan siswa merupakan keterampilan penting dalam 

sistem pendidikan dan pembelajaran yang efektif. Guru diharapkan memiliki sikap 

positif terhadap siswa dengan karakteristik yang berbeda di kelas agar siswa 

berkebutuhan khusus juga mendapatkan keuntungan dari sistem pendidikan. Dokmen 

(dalam Sari, 2014) mendefinisikan empati sebagai kemampuan untuk melihat peristiwa 

dari perspektif orang lain dengan menempatkan diri pada posisi orang itu, untuk 

menyimpulkan perasaan dan pikiran orang itu dengan baik, dan kemudian 

berkomunikasi situasi ini dengan orang itu. 

PENUTUP 

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan profesionalisme guru di sekolah 

dasar inklusi merupakan kualitas pelaksaanan seorang guru dalam mendidik siswa 

berkebutuhan khusus dan siswa normal dalam satu lingkungan pendidikan. 

Profesionalisme guru di sekolah dasar inklusi dapat disebut juga sebagai tingkat 

keahlian seorang guru dalam menekuni dan menjalankan tugasnya menjadi seorang 

tenaga kependidikan serta berupaya untuk mendidik siswa agar mampu mencapai 

kompetensi atau tujuan pembelajaran di sekolah dasar yang mengintegrasikan siswa 

berkebutuhan khusus bersama dengan siswa normal. 

Profesionalisme guru di sekolah dasar inklusi dapat terwujud dengan sikap positif 

dari guru, tanggung jawab moral guru yang tinggi, pengetahuan, dan keahlian yang 

baik. Guru umum maupun guru khusus penting untuk memiliki sikap, tanggung jawab 

moral, pengetahuan, dan keahlian yang memadai agar berkontribusi dengan baik dalam 

pendidikan inklusif. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam profesionalisme 

guru di sekolah dasar inklusi diantaranya pengetahuan dan keterampilan guru, 

komitmen terhadap pemecahan masalah di sekolah dasar inklusi, mengikuti perubahan 

yang positif, membaca isyarat, berupaya membuat kemajuan, dan hubungan empati.  
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Abtsrak  

Paradigma penilaian sikap sosial pada pembelajaran tematik selama ini dimiliki guru 

sekolah dasar tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena kesulitan yang dihadapi 

saat pengambilan data atau proses penilaian. Hal ini memerlukan desain strategi 

yang tepat agar penilaian sesuai pada prosesnya. Penggunaan teknik observasi, peer 

assessment, dan self assessment, serta penyusunan program penilaian yang terarah 

dan terstruktur dapat membantu guru melakukan penilaian dengan baik. 

Kata kunci: sikap sosial, assessment, pembelajaran tematik 

 

Menilai siswa saat pembelajaran adalah paradigma guru tentang proses 

pengambilan data penilaian tentang sikap siswa selama proses belajar. Hal ini dirasa 

mudah bagi guru karena cukup dengan mengamati perilaku siswa yang menunjukkan 

salah satu ciri dari sikap-sikap tertentu. Namun demikian, cara seperti ini tidak 

dilakukan oleh guru secara baik, karena lama-kelamaan guru merasa kesulitan untuk 

melaksanakan penilaian tersebut. Di samping harus menilai dengan mengamati, guru 

juga harus membimbing dan menyajikan materi pembelajaran sehingga proses penilaian 

sikap tidak terlaksanakan. Kondisi semacam ini membuat guru tidak lagi melakukan 

penilaian sikap sesuai dengan proses penilaian, hingga pada akhirnya guru memberikan 

nilai hanya berdasarkan pengamatan aktivitas sehari-sehari tanpa struktur yang jelas. 

Padahal penilaian merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan 

mengintrepretasikan data atau informasi tentang siswa dan lingkungannya (Komalasari, 

2011:17). 

Pada pembelajaran tematik, siswa belajar secara aktif dalam berbagai kegiatan 

belajar, di mana siswa sebagai pusat pembelajaran memberikan ruang untuk 

membangun pengetahuan siswa. Perubahan dari guru menjadi siswa sebagai pebelajar 

telah mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh dan 

mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan tujuan, minat, dan perkembangan siswa. 

Jika demikian, hanya siswa yang tahu apa yang harus dilakukan untuk belajar dan 

mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Siswa juga memiliki peran dalam 

menilai diri sendiri, serta perlu diberi kesempatan untuk memberikan respon atas dasar 

relevansi dan kecocokan dalam mempertimbangkan sesuatu (Sukardi, 2011:169). Oleh 

karena itu, penilaian juga tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga siswa sebagai 

pusat penilaian untuk meningkatkan kompetensi. 

 Siswa sangat dibutuhkan dalam penilaian karena mampu meningkatkan 

prestasinya sesuai dengan kesadaran diri yang tinggi. Dengan siswa sebagai penilai diri 

sendiri, dapat diketahui prestasi atau tingkat kemampuannya dibandingkan dengan 

teman sebayanya di lingkup kelas. Siswa yang memiliki banyak kekurangan, akan 

termotivasi untuk memperbaikinya, sehingga guru tidak lagi harus memberikan 

peringatan atau informasi tentang prestasi siswa, serta sudah mampu menimbang dan 

memikirkan apa yang harus dilakukan. Bagi siswa yang sudah dapat menunjukkan 
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prestasi dan kemampuannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, mereka dapat 

dibantu dengan menentukan tindak lanjut (Harsiati, 2011:13). 

Strickland (2001:56) menyatakan bahwa sikap sebagai kecenderungan untuk 

merespon secara kognitif, emosional, atau perilaku pada objek tertentu, siswa, atau 

situasi dengan cara tertentu. Oleh karena itu, sikap dapat ditentukan pada dua hal yaitu 

verbal dan non verbal (tindakan). Secara verbal penilaian merujuk pada kegiatan 

menyatakan diri atau menilai dirinya sendiri berdasarkan bentuk-bentuk perilaku yang 

sudah ditunjukkan terhadap suatu objek. Non verbal mengarah pada pengamatan 

terhadap berbagai tindakan terhadap objek belajar oleh orang lain, baik guru maupun 

teman sebaya. Sikap ditentukan oleh apa yang dirasakan selama pembelajaran, dan 

keyakinan berdasarkan pikiran dan ilmu pengetahuan, sehingga sikap tidak dapat 

diketahui secara langsung dan dapat disimpulkan melalui kata-kata dan perilaku siswa 

(Kemp, 1994:204). 

PEMBAHASAN  

Desain penilaian sikap sosial 

Sebelum mendesain sebuah penilaian, perlu menganalisis KI, KD, dan SKL kelas 

V sekolah dasar berdasarkan Kurikulum 2013, kegiatan untuk mengetahui kompetensi 

apa saja yang harus dimiliki siswa terutama pada aspek sikap dari setiap muatan 

pelajaran yaitu IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, PPKn, dan SBdP. Setelah itu, 

dibuat pemetaan dari KD setiap muatan-muatan tersebut yang disesuaikan dengan tema 

dan sub tema yang telah ditetapkan pada Kurkulum 2013 kemudian dipadukan dengan 

buku guru dan siswa sehingga diperoleh draf sikap yang dinilai. Berikut Tabel 1 draf 

sikap yang dinilai selama satu tahun. 
 

Tabel. 1 Draf Sikap yang Dinilai Selama Satu Tahun 

Muatan pelajaran Kompetensi 

Bahasa Indonesia Secara keseluruhan kompetensi sikap yang harus dimiliki siswa kelas V yaitu 

disiplin, tanggung jawab, percaya diri, menghargai, cinta tanah air, peduli, 

jujur, kreatif, rasa ingin tahu, bekerja sama, kritis, cermat, teliti, tertib, sopan, 

terbuka, dan tekun. Namun sikap sosial secara umum yang terdapat pada 

semua mata pelajaran yaitu jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, 

menghargai, dan percaya diri. 

IPA 

IPS 

PPKn 

Matematika 

SBdP 

 

Draf pada Tabel 1 berisi sikap yang sering muncul dari setiap muatan pelajaran 

pada KD selama satu tahun. Namun dalam penyusunannya dapat dibentuk setiap 

semester. Sikap yang sering muncul pada semester gasal yaitu jujur, tanggung jawab, 

peduli, dan disiplin. Semester genap yaitu disiplin, tanggungjawab, menghargai, percaya 

diri, dan peduli. Komponen sikap-sikap tersebut dikaji untuk memperoleh ciri-cirinya, 

sehingga diperoleh indikator keperilakuan dari masing-masing sikap dan dibuat blue 

print atau kisi-kisi, kemudian disusun instrumennya. Saat menyusun kisi-kisi, perlu 

diperhatikan bahwa sikap muncul karena adanya objek sikap, maksudnya dalam 

penilaian sikap, perlu diperhatikan beberapa objek sikap agar memperoleh respon sikap 

dari siswa (Harsiati, 2013:20-21). Salah satu objek sikap dalam pembelajaran yaitu 

tugas yang diberikan guru, baik secara individu maupun kelompok. Oleh karena itu, 

intrumen yang dibuat harus berdasarkan objek sikap yang digunakan. Berikut Tabel 2 

salah satu kisi-kisi penilaian sikap tanggung jawab dengan teknik observasi. 
 

 

 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

932 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Tabel. 2 Kisi-kisi Penilaian Sikap Tanggung Jawab 

 

Tabel. 2 di atas merupakan bagian isi kisi-kisi yang dibuat berdasarkan kajian 

tentang sikap tanggung jawab. Hasil kajian tersebut menghasilkan ciri-ciri keperilakuan, 

tetapi hanya diambil beberapa saja yang sesuai dengan objek sikap. Pada Tabel 1 hanya 

mengambil satu ciri keperilakuan sebagai indikator agar lebih mudah untuk penyusunan 

instrumen. Selain itu, penentuan indikator tersebut sebagai batasan tentang perilaku 

sikap yang dinilai.  

Pemilihan observasi sebagai teknik penilaian sikap didasarkan pada cara kerja 

atau pelaksanan teknik tersebut dan dipilih teknik yang paling mudah, serta disesuaikan 

terhadap definisi sikap. Sebagai contoh menilai tanggung jawab, sikap tersebut dapat 

dinilai dengan teknik observasi dan peer assessment, tetapi dipilih teknik yang dianggap 

mudah yaitu observasi dalam bentuk rubrik. Sesuai dengan definisi sikap, penilaian 

tidak hanya dilakukan berdasarkan pengamatan saja, namun juga pernyataan verbal 

menggunakan self assessment. Jadi satu sikap dinilai melalui dua teknik. Berikut contoh 

Tabel 3 instrumen dari ketiga teknik observasi, peer assessment, dan self assessment.  
 

Tabel.3 Teknik Observasi Menggunakan Rubrik Sikap Tanggung Jawab 

Sikap 

Kriteria 

Baik Sekali 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Kurang 

1 

Tanggung 

Jawab 

Mengerjakan tugas 

sesuai dengan 

jumlah soal, serta 

jawaban yang rinci 

dan mudah 

dipahami 

Mengerjakan tugas 

sesuai dengan 

jumlah soal, serta 

jawaban yang 

singkat tetapi 

mudah dipahami 

Mengerjakan 

tugas sesuai 

dengan jumlah 

soal serta 

jawaban yang 

sulit dipahami. 

Mengerjakan tugas 

tidak sesuai dengan 

jumlah soal dan 

jawaban yang sulit 

dipahami 

Tabel 3 di atas menyajikan instrumen penilaian sikap tanggung jawab dengan 

teknik observasi berdasarkan tugas siswa. Instrumen tersebut berupa rubrik holistik agar 

mudah digunakan, serta waktu penilaian dilakukan setelah pembelajaran usai. Karena 

itu, penilaian tidak langsung mengamati perilaku siswa, melainkan hasil dari perilaku 

tersebut misalnya tugas kelas. 

 

Tabel 4 Teknik Peer assessment Sikap Peduli 

No. Perilaku 

Terlihat 

Sering 
Kadang-

kadang 
Pernah 

Tidak 

pernah 

1. Mendengarkan pendapat teman     

2. Memberikan tanggapan terhadap pendapat 

temannya 

    

3. Menjaga kerukunan dengan teman-teman     

4. Mau membantu teman yang membutuhkan     

 

Pada Tabel 4 menyajikan contoh instrumen teknik peer assessment sikap peduli. 

Teknik ini seperti halnya observasi secara langsung menilai sikap melalui perilaku yang 

menggunakan skala, tetapi penilainya adalah teman sekelas. 
 

Teknik Sikap Objek sikap Indikator 

Observasi Tanggung 

jawab   

Tugas sekolah 

atau rumah 

Melaksanakan tugas individu dengan baik 
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Tabel 5 Teknik Self Assessment Sikap Peduli 

No. Perilaku 

Sikapku  

selalu Kadang-

kadang 
Pernah 

Tidak 

pernah 

1. Aku mendengarkan pendapat temanku     

2. Aku memberikan tanggapan pendapat 

temanku 

    

3. Aku menjaga kerukunan dengan teman-

temanku 

    

4. Aku mau membantu teman yang 

membutuhkan 

    

 

Seperti Tabel 4, contoh instrumen pada Tabel 5 memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menilai sikap tetapi sasaran atau subjek yang dinilai adalah diri sendiri. 

Guru tidak lagi menilai saat pembelajaran berlangsung tetapi setelahnya berdasarkan 

tugas dan kegiatan diskusi.  

Setelah instrumen dibuat seperti tabel-tabel di atas, maka disusun program 

penilaian selama satu semester atau satu tahun agar penilaian dapat dilakukan secara 

terstruktur. Berikut contoh program penilaian sikap semester genap pada Tabel 6. 

Tabel 6 Program Penilaian Tahunan Semester Genap 

Sikap 

Tema 8 
Kegiatan 

Sumber 

Data 

Tema 9 
Kegiatan 

Sumber 

Data St 1 St 2 St 3 St 1 St 2 St 3 

Tanggung 

Jawab 

Pb4

/O/

k/S

A 

     Pb6/

O/pr/

SA 

 

 Kegiatan dan 

sumber data untuk 

penilaian sikap 

terdapat pada RPP. 

Disiplin       

Menghargai    Kegiatan dan 

sumber data untuk 

penilaian sikap 

terdapat pada RPP. 

   

Percaya Diri       

Peduli   Pb6

/PA

/SA 

     

Keterangan: 

St : Subtema 

Pb : Pembelajaran 

O : Observasi 

PA: Peer assessment 

SA: Self assessment 

pr : Tugas Rumah 

Tabel 6 menyajikan contoh program penilaian pada tema 8 dan 9. Program 

tersebut disusun agar dapat merencanakan penilaian sikap, sehingga proses penilaian 

tidak membuat guru kesulitan. Sikap pada suatu pembelajaran, dinilai dengan dua 

teknik sekaligus karena data pada dua teknik dapat dibandingkan. Dengan demikian, 

hasil penilaian merupakan gambaran sikap siswa selama belajar. Jika program penilaian 

selesai dibuat, maka perlu menyusun rencana pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah menentukan objek sikap yang ada pada suatu kegiatan pembelajaran di 

kelas. Berikut Tabel 7 objek sikap yang dinilai. 

Tabel 7 Objek dan Sikap yang Dinilai pada Tema 8 Subtema 3 Pembelajaran 6 

Teknik Sikap Objek sikap Sumber data Kegiatan 

Peer  

assessment 

Self   

assessment 

Peduli Tugas-tugas yang telah 

diberikan guru 

Kegiatan diskusi, dan 

simulasi 

Melakukan kegiatan 

pada bagian ―ayo 

lakukan‖ 
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Tabel 7 memaparkan contoh bagian dari rencana penilaian suatu RPP yang telah 

disusun pada Tema 8 Subtema 3 Pembelajaran 6 seperti yang telah tertulis pada 

program penilaian. Perencanaan penilaian tersebut mengarahkan guru untuk menilai 

sikap yang baik dan mudah. Namun demikian, perlu diketahui bahwa setiap 

pembelajaran mulai dari awal hingga akhir, guru sebenarnya menyajikan objek sikap 

atau stimulus kepada siswa baik berupa benda atau suara (misalnya: pertanyaan). Jadi 

sikap selalu muncul setiap saat dan berubah-ubah. Oleh karena itu, pada Tabel 6 

diberikan kolom kegiatan. Kolom ini berfungsi memberikan batasan sikap yang muncul 

pada saat tertentu sesuai dengan objek sikap. 

Penentuan Nilai Akhir 

 Metode yang digunakan untuk menentukan skor menjadi nilai akhir dapat 

dilakukan dengan metode total skor atau poin (total score or point) dan poin berbobot 

(total weighted or points) (Endrayanto, 2014:102). Kedua metode ini menggunakan 

aturan persentase logis. Namun dalam penilaian, sebaiknya hanya menggunakan metode 

total skor atau poin saja, karena diangap lebih mudah digunakan. Langkah-langkah 

penentuan nilai akhir berdasarkan hasil penilaian dengan teknik observasi, peer 

assessment, dan self assessment dapat dilakukan dengan cara (a) berikan skor pada 

daftar lembar penilaian sikap yang sudah disusun berdasarkan rubric atau instrumen, (b) 

berikan catatan pada masing-masing siswa jika diperlukan, dan (c) jika penilaian 

berdasarkan presensi, maka guru perlu menghitung kehadiran siswa terlebih dahulu. 

Berikut rumus yang dapat digunakan. 
 

 

 

Sumber: Akbar (2013) 

Keterangan: 

NPr   = Nilai Proses 

TS-e     = Total skor empirik (skor yang diperoleh siswa) 

TS-max   = Total maksimum yang diharapkan 

Pada Kurikulum 2013 penilaian dilakukan dengan kombinasi angka, huruf, dan 

atribut atau predikat tertentu yang menjelaskan ketercapaian kompetensi siswa selama 

periode tertentu. Berikut disajikan Tabel 8 pedoman penggunaan nilai angka, huruf, atau 

predikat yang diterapkan.  

Tabel 8 Penggunaan Nilai pada Kurikulum 2013 

Konversi Nilai Akhir Predikat 

Skala 100 Skala 4 Pengetahuan/ keterampilan Sikap 

86 – 100 3,85 – 4,00 A Sangat Baik 

(SB) 81 – 85 3,51 – 3,84 A- 

76 – 80 3,18 – 3,50 B+ Baik 

(B) 71 – 75 2,85 – 3,17 B 

66 – 70 2,51 – 2,84 B- 

61 – 65 2,18 – 2,50 C+ Cukup 

(C) 56 – 60 1,85 – 2,17 C 

51 – 55 1,51 – 1,84 C- 

46 – 50 1,18 – 1,50 D+ Kurang 

(K) 0 – 45 1,00 – 1,17 D 

Hasil perhitungan dan predikat tersebut dikonversikan pada skala 100 dan diberikan 

predikat A- atau sangat baik, kemudian disesuaikan Tabel 9 pencapaian kompetensi 

siswa.  

NPr = TS-e       x 100 

           TS-max 
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Tabel 9 Kriteria Pencapaian Kompetensi Siswa 

Nilai Keterangan 

91-100 Amat Baik / Sudah membudaya 

71-90 Baik / Mulai berkembang 

60-70 Cukup / Mulai terlihat 

> 60 Kurang / belum terlihat 

Sumber: Kunandar (2013) 

Guru dapat menambah kalimat pada intepretasi sesuai dengan catatan saran siswa 

yang ditulis pada instrumen dan catatan guru setiap hari. Selain itu, dari data hasil 

instrumen pada umumnya dicari frekuensi jawaban responden untuk setiap alternatif 

yang ada pada setiap butir pernyataan (Sudjana, 2009:128). Respon yang frekuensinya 

paling tinggi tersebut dapat ditafsirkan sebagai kecenderungan jawaban atau sikap. 

Pemberian Umpan balik  

Endrayanto (2014:109-110) menjelaskan beberapa hal sebagai pedoman untuk 

membuat umpan balik kepada siswa. Prinsip-prinsip pemberian umpan balik dipaparkan 

sebagai berikut. 

a. Umpan balik berdasarkan skor atau nilai siswa kurang membantu memperbaiki 

pembelajaran siswa, karena umpan balik berdasarkan skor atau nilai memiliki 

informasi yang amat terbatas dan tidak memberikan petunjuk apa yang harus 

dilakukan siswa untuk memperbaiki pembelajarannya. 

b. Jika siswa memperoleh nilai yang kurang memuaskan, tanpa penjelasan apa yang 

harus dilakukan siswa untuk memperbaiki pembelajarannya, tentu saja pemberian 

nilai kurang memotivasi siswa. 

c. Umpan balik dapat diberikan dalam beragam konteks, terutama melalui komentar 

atau tanggapan dari guru terhadap kemampuan atau keterampilan siswa 

berdasarkan tugas-tugas yang diberikan seiama aktivitas pembelajaran di kelas, 

nilai dan komentar tertulis terhadap tugas dan jawaban (respons) siswa, program 

remedial baik secara individual maupun kelompok. Agar umpan balik 

berpengaruh efektif terhadap perbaikan pembelajaran siswa, maka umpan balik 

harus bermakna, mudah dipahami atau dimengerti siswa, dan mendukung 

perbaikan pembelajaran siswa. 

PENUTUP  

Penilaian sikap yang selama ini dilakukan, dirasa sulit oleh guru karena harus 

membimbing dan mengarahkan siswa saat belajar. Kondisi tersebut menjadikan guru 

tidak menilai sikap sebagaimana proses penilaian. Perlu dirancang penialian sikap yang 

sesuai dengan kurikulum dan mudah digunakan. Rancangan instrumen dengan teknik 

observasi, peer assessment, dan self assessment yang sederhana diharapkan dapat 

membantu guru menilai sikap tanpa mengalami kesulitan, mulai dari penentuan sikap, 

membuat kisi-kisi, instrumen, program penilaian, sasaran kegiatan pembelajaran, hingga 

penentuan nilai akhir. Endrayanto (2014:109-110) mengemukakan bahwa variasi bentuk 

umpan balik akan menghasilkan kualitas umpan balik serta memiliki pengaruh terhadap 

pembelajaran siswa yang juga berbeda-beda, serta siswa dapat menerima umpan balik 

dengan cara informal, misalnya, melalui komentar atau tanggapan guru terhadap 

kemampuan atau hasil pekerjaan siswa dengan cara berdialog atau berdiskusi. 
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Abstrak 
Paradigma pendidikan nasional abad 21 menuntut adanya reformasi pendidikan yang 

dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompetensi dan 

memiliki keterampilan. Keterampilan ilmiah dalam pembelajaran IPA merupakan 

keterampilan yang meliputi keterampilan proses sains (scientific proses skill), 

keterampilan penalaran (reasoning skill), dan keterampilan berpikir kritis (critical 

thinking skill). Keterampilan proses adalah seluruh keterampilan ilmiah yang 

digunakan untuk dapat mengkonstruk pengetahuan, memahami fenomena, 

menerapkan dan mengembangkan konsep, serta memecahkan masalah untuk 

menarik kesimpulan. Keterampilan proses sangat penting karena dapat 

membantu siswa untuk memperluas pembelajaran melalui pengalaman dan 

disadari ketika kegiatannya sedang berlangsung dapat menjadikan kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan zaman dan hakikat IPA untuk dapat memberdayakan keterampilan 

ilmiah siswa adalah melalui strategi inkuiri terbimbing dipadu STAD (Student Team 

Achievement Division). 

Kata Kunci: keterampilan ilmiah, keterampilan proses, pembelajaran IPA, strategi 

inkuiri terbimbing dipadu STAD  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar siswa 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 No. 20 Tahun 2003). Terkait dengan paradigma pendidikan abad 21 yang 

menuntut adanya reformasi pendidikan, maka diharapkan pendidikan dapat melahirkan 

sumber daya manusia yang berkualitas, berkompetensi dan memiliki keterampilan 

(BSNP, 2010:44). Untuk mempersiapkan sumber daya manusia, pembelajaran 

seharusnya mengacu kepada konsep belajar yang dicanangkan oleh UNESCO dalam 

wujud empat pilar pendidikan (the four pillars of education) yaitu belajar untuk 

mengetahui (learning to know), belajar melakukan sesuatu (learning to do), belajar 

menjadi diri sendiri (learning to be), dan belajar hidup bersama (learning to live 

together) sebagai dasar untuk berpartisipasi dan bekerjasama dengan orang lain dalam 

keseluruhan aktivitas kehidupan manusia (Putra, 2013; Suwono, 2012). Dalam 

pembelajaran IPA keterampilan ilmiah merupakan hal penting yang harus diperhatikan. 

Keterampilan proses sains (scientific proses skill), keterampilan penalaran (reasoning 

skill), dan keterampilan berpikir kritis (critical thinking skill) merupakan pengembangan 

keterampilan ilmiah yang terdapat dalam pembelajaran IPA (Ibrohim, 2015; Toharudin 

et al, 2011). 

Pembelajaran IPA dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science 

bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu yaitu sebagai pendidikan berorientasi aplikatif, 

pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan 

mailto:ikawati2810@gmail.com
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pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan 

alam (Kemdikbud No.58 Tahun 2014). IPA memiliki sifat dan karakteristik unik yang 

dinyatakan sebagai hakikat IPA yaitu sikap, proses dan produk yang aplikasinya berupa 

penerapan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari (Toharudin et al, 2011:28). Ciri 

metode ilmiah adalah objektif, metodik, sistematik, universal, dan tentatif. Alam beserta 

isinya merupakan pokok bahasan dalam pembelajaran IPA.  

Proses keterampilan ilmiah dalam kegiatan belajar mengajar IPA sebaiknya selalu 

mengikutsertakan siswa sehingga belajar tidak berorientasi pada guru (teacher centered) 

tetapi lebih berpusat pada siswa (student centered). Siswa mendapatkan pengalaman 

untuk membangun konsep melalui kegiatan belajar aktif yang didasarkan pada 

pengetahuan apa yang mereka alami, amati, rasakan, dan lakukan sehingga diharapkan 

mampu mengembangkan dan memberdayakan kemampuannya untuk dapat mencapai 

tujuan akhir pembelajaran yaitu dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. 

Keterampilan proses merupakan salah satu unsur penting dalam pembelajaran IPA 

karena keterampilan proses adalah seluruh keterampilan ilmiah yang digunakan untuk 

dapat mengkonstruk pengetahuan, memahami fenomena, menerapkan dan 

mengembangkan konsep, serta memecahkan masalah untuk menarik kesimpulan (Kefi 

& Uslu, 2015; Ozgelen, 2012; Toharudin et al, 2011). Secara eksplisit kompetensi dasar 

yang terdapat pada kurikulum untuk pembelajaran IPA selalu menyandingkan 

keterampilan proses sebagai pengalaman belajar dan pemahaman konsep sebagai tujuan 

pembelajaran. Oleh karena itu akan menjadi kurang proporsional apabila siswa 

diharapkan mencapai tujuan pembelajaran dengan baik tetapi dengan pengalaman 

belajar yang pasif (Rustaman, 2005:77). 

Pembelajaran aktif dapat dilakukan melalui berbagai macam strategi dan 

pendekatan tergantung kepada tujuan perancangan pembelajaran. Salah satu 

pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa (student centered) adalah pembelajaran 

berlandaskan konstruktivis yaitu pembelajaran berbasis inkuiri (Llewellyn, 2013; 

Suwono, 2012; Wenning, 2010; Martin et al, 2005). Inkuiri menjadi salah satu strategi 

pembelajaran yang diajukan karena sesuai dengan scientific approach dan dapat 

membuat tema pembelajarannya menjadi lebih nyata dan bermakna (Kemdikbud 

No.103 Tahun 2014). Pembelajaran inkuiri adalah proses eksplorasi aktif oleh siswa 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan  berpikir  kritis, logis, dan kreatif untuk 

terlibat dalam masalah (Llewllyn, 2013; Crawford, 2012; Bilgin, 2009). 

Paradigma proses pembelajaran abad 21 selain berpusat pada siswa juga terjadi 

pergeseran dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, pembelajaran 

yang mengedepankan kerjasama antar individu (Alwi et al, 2014; BNSP, 2010). Proses 

kegiatan cooperative learning merupakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa juga mengedepankan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama (Saniei & Ghadikolaei, 2015; Boleng & Corebima, 2014; 

Bilgin et al, 2014; Slavin, 2008). Metode pembelajaran kooperatif yang paling tua,  

sederhana dan paling baik untuk para guru yang baru menggunakan pendekatan 

kooperatif adalah menggunakan metode STAD (Student Team Achievement Division) 

Slavin, 2005). Metode kooperatif STAD ini dikembangkan oleh Robert E. Slavin dan 

teman-temannya di Universitas John Hopkin. 

Sesuai dengan pergeseran paradigma pendidikan nasional abad 21 yang 

menginginkan adanya perubahan proses pembelajaran dari yang berpusat pada guru 

(techer centered) menjadi berpusat pada siswa (student centered) dan berbasis tim serta 

memperhatikan hakikat pembelajaran IPA dan pentingnya keterampilan proses maka 
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strategi pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya 

kecakapan berpikir ilmiah sekaligus terkembangkannya sense of inquiry dan 

kemampuan berpikir kreatif. Oleh karena inovasi pembelajaran sangat dipelukan agar 

dapat tercapai tujuan pendidikan nasional. Sintaks STAD yang kurang berpotensi dalam 

memberdayakan keterampilan proses melalui permasalahan dan langkah ilmiah 

disempurnakan oleh sintaks milik inkuiri terbimbing (Prayitno, 2011:44). Dengan 

menggabungkan dua sintaks pembelajaran antara inkuiri terbimbing dipadu STAD 

(Student Team Achievement Division) dapat dijadikan salah satu strategi pembelajaran 

yang sesuai untuk mencapai pembelajaran yang bermakna.  

PEMBAHASAN 

Pembelajaran IPA 

Pengalaman-pengalaman baru yang secara terus menerus didapati oleh manusia 

kemudian dikonstruknya sendiri itulah yang dikatakan sebagai pengetahuan, maka 

pengetahuan itu tidak pernah stabil. Melalui pengalaman yang teruji, pemahaman akan 

menjadi mendalam dan kuat, oleh sebab itu menghafal fakta-fakta, konsep, prinsip, dan 

hukum bukan belajar karena belajar adalah mengkonstruksi pemahaman  (Suwono, 

2012:2). Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

bermakna melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap 

ilmiah. IPA merupakan cara penyelidikan yang berusaha keras dengan menggunakan 

metode pengamatan dan hipotesis yang telah diuji berdasarkan pengamatan untuk 

mendapatkan data dan informasi tentang dunia sekitar (Toharudin et al, 2011:27). 

Berdasarkan karakteristiknya, IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

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

suatu proses penemuan. Pemahaman tentang karakteristik IPA ini berdampak pada 

proses belajar IPA di sekolah. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar karena IPA menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Mencari tahu dengan 

melakukannya sendiri merupakan arahan yang disarankan pada pembelajaran IPA 

sehingga diharapkan dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih 

menyeluruh dan mendalam tentang alam sekitar.  

Hakikat IPA meliputi tiga unsur utama yaitu sikap, proses, dan produk serta 

aplikasinya. 

1. Sikap adalah rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta 

hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang menimbulkan masalah baru, dan dapat 

dipecahkan melalui prosedur yang benar. Jadi IPA bersifat open ended. 

2. Proses adalah prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah yang meliputi 

penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi, 

pengukuran dan penarikan kesimpulan. 

3. Produk adalah berupa fakta, konsep, prinsip, teori dan hukum. Selain itu IPA juga 

meliputi aplikasi penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Pembelajaran IPA di sekolah tidak membuat siswa hanya sebagai pendengar 

ceramah saja pada saat guru memberikan penjelasan tetapi mereka harus diberdayakan 

untuk dapat mampu berbuat dan melakukan kegiatan proses sebagai pengalaman 

pembelajaran agar memperkaya pengetahuan yang diperolehnya (learning to do) 
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dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungan fisik dan sosialnya, sehingga mampu 

membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia di sekitarnya (learning to 

know). Selain itu juga diharapkan agar siswa dari hasil interaksi dengan lingkungannya 

dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan diri dan sekaligus membangun jati diri 

(learning to be). Kesempatan interaksi dengan berbagai individu atau masyarakat yang 

bervariasi akan membentuk kepribadiannya untuk memahami kemajemukan dan 

melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan 

hidup (learning to live together). 

Keterampilan Proses Sains 

Pembelajaran yang bermakna dengan menggunakan berbagai variasi pendekatan 

dan model merupakan suatu proses pembelajaran yang memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bereksperimen, bereksplorasi, menemukan sendiri, menyelesaikan masalah, 

dan belajar menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Mccollum (2009) dalam 

modul pelatihan implementasi Kurikulum 2013 menjelaskan bahwa komponen-

komponen penting dalam mengajar menggunakan pendekatan scientific diantaranya 

adalah guru harus menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa 

keingintahuan (foster a sense of wonder), meningkatkan keterampilan mengamati 

(encourage observation), melakukan analisis (push for analysis) dan berkomunikasi 

(require communication). Kemampuan berpikir seperti yang para ilmuan gunakan untuk 

membangun pengetahuan dalam memecahkan masalah dan merumuskan hasil 

merupakan bagian dari keterampilan proses sains.  

Pengembangan keterampilan proses sains memungkinkan siswa untuk  dapat 

memecahkan masalah, berpikir kritis, membuat keputusan, mencari jawaban, dan 

memenuhi tujuan belajar siswa. Melalui keterampilan proses siswa mendapatkan 

beberapa informasi tentang ilmu pengetahuan dan belajar keterampilan proses sains ini 

membantu mereka berpikir logis terhadap masalah-masalah yang mereka temui dalam 

kehidupan nyata (Hirca, 2013; Sidiq et al, 2012; Ergul et al, 2011; Aktamis & Ergin, 

2008; Rustaman, 2005). Namun demikian banyak guru yang belum paham tentang 

pentingnya keterampilan proses dalam pembelajaran IPA. Aktivitas pengembangan 

keterampilan proses masih sangat jarang dilakukan karena dengan alasan porsi penilaian 

aspek keterampilan belum menjadi prioritas sebagaimana hasil belajar kognitif sehingga 

kegiatan siswa di kelas hanya ditekankan pada menghafal materi saja dengan tujuan 

dapat menjawab soal-soal ujian tanpa memikirkan bahwa ilmu pengetahuan yang 

mereka peroleh harus dapat diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.  

 Jenis keterampilan proses sains dan karakteristiknya terdiri atas sejumlah 

keterampilan antara yang satu dengan keterampilan yang lain sebenarnya tak dapat 

dipisahkan, namun ada penekanan khusus dalam masing-masing keterampilan proses 

tersebut serta disesuaikan dengan metode pembelajaran yang akan digunakan oleh guru 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Pembelajaran dengan menggunakan 

keterampilan proses membantu siswa mengembangkan sikap ilmiah. Keterampilan 

proses sains dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu keterampilan proses 

dasar dan terintegrasi. Keterampilan proses dasar sebagai pondasi untuk membelajarkan 

keterampilan selanjutnya (Hirca, 2013; Ozgelen, 2012; Akinbobola & Afolabi, 2010; 

Martin et al, 2005). Pada Tabel 1 dapat dilihat jenis keterampilan proses dasar dan 

terintegrasi.  
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Tabel 1. Keterampilan Proses Dasar dan Terintegrasi 

         Keterampilan Proses Dasar               Keterampilan Proses Terintegrasi 

 Mengamati 

 Mengklasifikasi 

 Mengkomunikasikan 

 Mengukur 

 Memprediksi 

 Menyimpulkan 

 Mengidentifikasi dan mengontrol variabel 

 Merumuskan dan menguji hipotesis 

 Menginterpretasi data 

 Mendefinisikan variabel secara oprasional 

 Merancang percobaan 

 Menerapkan konsep 

Sumber: Martin et al (2005:15) 

Strategi Inkuiri Terbimbing dipadu STAD (Student Team Achievement Division) 

Proses pembelajaran yang baik dicirikan oleh keterlibatan aktif siswa dalam 

belajarnya, terjadinya kerjasama, serta bertujuan mengembangkan kemampuan 

akademik. Agar siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mendapatkan 

pengalaman belajar yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata maka pemilihan 

strategi dalam perancangan pembelajaran menjadi sangat penting. Strategi dalam 

kegiatan pembelajaran IPA tidak hanya menekankan kepada sifat dan karakteristiknya 

saja tetapi juga memperhatikan tingkat perkembangan kognitif siswa. Salah satu strategi 

yang dianggap sesuai untuk tingkat SMP adalah strategi pembelajaran inkuiri 

terbimbing dipadu STAD (INSTAD) yang merupakan suatu proses kegiatan 

pembelajaran berbasis konstruktivis kolaboratif. Strategi pembelajaran ini merupakan 

integrasi pembelajaran inkuri dalam pembelajaran STAD. Siswa melakukan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran secara inkuiri tetapi tidak bekerja secara individu 

melainkan berkolaboratif dengan teman sekelompoknya untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Strategi INSTAD melatih siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri 

berdasarkan pengalaman dalam kelompoknya karena mereka dapat dengan bebas 

mengembangkan dan memperluas pengetahuan serta keahliannya menggunakan 

keterampilan yang dimiliki juga sumber informasi yang didapati baik dari dalam 

maupun luar sekolah. Strategi pembelajaran ini memiliki lima tahapan yaitu presentasi 

guru, kerja kelompok, mengkomunikasikan pengetahuan baru, tes individual dan 

penghargaan kelompok. Melalui pembelajaran INSTAD siswa dapat berbagi ide, saling 

memotivasi, adanya penerimaan terhadap teman sekelompok, meningkatkan sikap sosial 

dan rasa harga diri.  

Tahapan pada strategi ini diawali dengan presentasi guru. Guru membentuk 

kelompok yang terdiri dari 4-5 orang siswa yang heterogen mewakili seluruh bagian 

dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. Kelompok ini 

berfungsi untuk memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar dan 

mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik kemudian 

dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh guru secara singkat. Kerja kelompok pada 

kegiatan pembelajaran INSTAD dimaksudkan agar siswa dapat bekerja secara tim tetapi 

melalui cara langkah-langkah inkuiri. Keterampilan proses sains yang begitu penting 

dalam pembelajaran IPA muncul pada tahapan ini. Siswa mengamati fenomena, 

mengajukan pertanyaan, memprediksi, berhipotesis, merencanakan percobaan, 

menggunakan alat, menerapkan konsep, dan mengkomunikasikan sehingga 

mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Keterampilan proses yang 

dilatihkan melalui pembelajaran inkuiri membuat siswa dapat 

mengkomunikasikan pengetahuan baru melalui laporan lisan, poster, power point, 

atau laporan tertulis kepada orang lain yang didapatinya melalui pengamatan dan 
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fakta yang mendukung sehingga mereka dapat berargumentasi. Argumentasi yang 

siswa lalukan berlangsung dalam kegiatan diskusi yang menuntut adanya umpan 

balik dari kelompok lain, peranan guru disini sebagai fasilitator dan moderator 

agar diskusi dapat berjalan dengan baik. Guru memberikan penguatan materi di 

akhir pembelajaran untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap 

konsep yang telah mereka dapati kemudian selanjutnya menarik kesimpulan 

bersama-sama dengan siswa.  

Setelah dua atau tiga kali periode kegiatan pembelajaran berlangsung maka 

selanjutnya guru mengadakan tes individual. Siswa tidak diperbolehkan lagi untuk 

saling membantu dalam mengerjakan tes tersebut. Setiap siswa bertanggung jawab 

secara individual dalam pemahaman materinya. Tes individual ini bertujuan untuk 

dapat mengukur kemampuan siswa secara pribadi dan juga kontribusi poin 

maksimal yang akan mereka berikan kepada timnya. Pengumpulan poin yang 

diberikan oleh setiap siswa diperoleh dari perbandingan skor awal yang mereka 

miliki. Tingkat kenaikan pada skor inilah yang menjadi poin dan diperhitungkan 

dalam kelompok. Bagi kelompok yang mendapatkan poin dengan kriteria tertentu 

maka tim akan memperoleh sertifikat atau bentuk penghargaan lain yang 

diberikan oleh guru. 

Penghargaan yang akan didapat oleh siswa dalam kelompoknya inilah yang 

menjadikan salah satu alasan mengapa pembelajaran INSTAD dapat memotivasi 

siswa untuk dapat memahami materi yang dipelajari di samping adanya sistem 

pengajaran dengan tutor sebaya guna mencapai tujuan bersama. Beberapa hasil 

penelitian mengatakan bahwa dengan pembelajaran inkuiri terbimbing dipadu 

STAD dapat meningkatkan berpikir kritis (Rokhmatika, 2015), afektif (Saputri, 2013), 

hasil belajar kognitif (Mumpuni et al, 2012), keterampilan proses dan psikomotorik 

(Sidiq et al, 2012), dan pemahaman konsep pada siswa (Bilgin, 2009).   

PENUTUP 

Pemberdayaan keterampilan ilmiah banyak memberikan manfaat dalam 

pembelajaran IPA. Salah satunya melalui keterampilan proses siswa dapat melalukan 

kegiatan pembelajaran seperti yang para ilmuan lakukan dalam menemukan konsep 

sehingga dalam proses pengalaman belajar menjadi bermakna dan dapat diaplikasikan 

kedalam kehidupan sehari-hari. Belajar bukanlah menghafal fakta-fakta, konsep, 

prinsip, dan hukum tetapi belajar adalah mengkonstruk pemahaman dari pengalaman-

pengalaman baru yang dialami.  

Dalam pembelajaran di sekolah, siswa berasal dari lingkungan dan latar belakang 

yang berbeda baik ras dan etnisitasnya, serta biasanya juga akan mempunyai tingkatan 

kemampuan akademik yang berbeda pula.  Strategi pembelajaran inkuiri terbimbing 

dipadu STAD merupakan kegiatan belajar yang menumbuhkembangan keterampilan 

proses sains tanpa mengesampingkan sikap sosial terhadap teman sebaya yang 

dilatihkan dalam kelompok-kelompok kecil. .Kelompok kooperatif dapat meningkatkan 

pembelajaran karena siswa secara bersam-sama memberi, merangkai informasi kognitif, 

mendorong siswa belajar bahan ajar, meyakinkan bahwa siswa membangun 

pengetahuannya sendiri, memberi umpan balik, mengembangkan kecakapan sosial dan 

kelompok untuk keberhasilan di luar kelas dan meningkatkan interaksi positif diantara 

teman sebaya. Untuk itu diperlukan inovasi pembelajaran yang dapat membuat siswa 

saling memotivasi, berbagi ide-ide dan memfasilitasi pemahaman mereka terhadap 

konsep menjadi lebih baik.  
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Abstrak 
Artikel ini merupakan hasil kajian yang membahas tentang teori Pirie-Kieren dalam 

mendeskripsikan alur perkembangan pemahaman matematis.Teori Pirie-Kieren 

memandang pemahaman sebagai suatu yang dinamis, aktif, rekursif tetapi tidak 

linear. Proses tidak linear dalam perkembangan pemahaman matematis merupakan 

keistimewaan dari teori ini yang dinamakan folding back. Hasil kajian ditemukan 

bahwa folding back merupakan tindakan maju mundur diantara 8 level yang 

bertingkat untuk mengumpulkan informasi yang mengindikasikan bahwa 

pemahaman itu berkembang. Sehingga, teori Pirie-Kieren dapat digunakan sebagai 

alat analisis karena dinilai lebih detail, jelas dan terstruktur, dan bermakna dalam 

menggambarkan perkembangan pemahaman matematis siswa melalui level yang 

bertingkat yaitu primitive knowing, image making, image having, property noticing, 

formalizing, observing, structuring, inventising. 

Kata Kunci :perkembangan pemahaman, pemahaman matematis, teori Pirie-Kieren 

Pemahaman merupakan hal utama yang ingin dicapai dari proses pembelajaran 

karena melibatkan proses berfikir di dalamnya. Proses berfikir dapat digambarkan 

melalui cara siswa mengomunikasikan apa yang ada dalam pikirannya baik secara lisan 

maupun tulisan ketika menyelesaikan masalah (NCTM, 2000: 194), sedangkan 

pemahaman dapat digunakan sebagai alat untuk menilai proses belajar (Godino, 1996) 

dengan menggali cara siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan melalui 

observasi dan analisis (Romero & Mari, 2006). Hal ini berarti, pemahaman merupakan 

keseluruhan proses yang terjadi ketika siswa mengomunikasikan apa yang ada dalam 

pikirannya baik secara lisan maupun tulisan ketika mengonstruk konsep dalam 

menyelesaikan masalah. 

Matematika mengintegrasikan proses berfikir di dalam mengonstruksi konsep dan 

mengonstruksi pemecahan masalah matematika (Subanji, 2015: 15). Sehingga, proses 

berfikir matematis berkaitan erat dengan teori konstruktivis. Menurut Sa‘dijah (2016) 

implementasi konstruktivisme matematis dapat dilihat dari proses individu membangun 

pengetahuan secara aktif, sehingga bersifat unik, bebas, kontekstual dan dikembangkan 

berdasarkan pengalaman. Hal tersebut yang mendasari bahwa konstruksi pemahaman 

matematis setiap individu berbeda, karena informasi yang diterima, diolah sesuai cara 

berfikir masing-masing individu (Pirie-Kieren, 1994). 

Pengalaman yang dapat membantu mengembangkan berfikir matematis siswa 

yaitu dengan melibatkan siswa secara langsung dalam membuat solusi atas penyelesaian 

masalah matematika (Oers, 2009). Berfikir matematis pada siswa sekolah menengah 

dianggap penting, karena berkaitan erat dengan perkembangan pemahaman matematis 

(Warner, Coppolo, Alcock, & Davis, 2003). Pemahaman matematis merupakan 

tindakan yang mengandung unsur proses dan menginterpretasikan sesuatu (Sierpinska, 

1990), dan tersusun atas ide-ide yang matematis (Barmby, Harries, Higgins, &Suggate, 

2007). Pemahaman matematis terhubung dengan dimensi evolusi yang menegaskan 

bahwa pemahaman merupakan fenomena yang tidak statis, tetapi muncul, tumbuh dan 

berkembang (Carpenter dan Lehrer dalam Romero, Mari, & Batallanos, 2014). 
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Teori yang sesuai dengan deskripsi dimensi evolusi pemahaman yaitu teori  Pirie 

& Kieren. Teori ini menyatakan bahwa pemahaman merupakan sebuah proses yang 

tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang, pada topik tertentu dan dalam 

lingkungan tertentu (Pirie & Kieren, 1994). Selain itu, teori Pirie-Kieren dapat 

memberikan makna (Lawan, 2011) secara jelas dan terstruktur (Warner, Coppolo, 

Alcock, & Davis, 2003) melalui level yang bertingkat tetapi tidak linear dalam 

mendeskripsikan perkembangan pemahaman matematis siswa. Sehingga, gambaran 

tentang perkembangan pemahaman yang tersusun atas pengetahuan–pengetahuan 

terdahulu tetap dapat didiskrispsikan dalam satu kesatuan utuh.  

PEMBAHASAN 

Perkembangan Pemahaman Teori Pirie-Kieren 

Teori Pirie-Kieren merupakan teori yang mengidentifikasi fenomena 

perkembangan pemahaman matematis yang bersifat abstrak (Pirie & Kieren, 1994). 

Teori ini dikembangkan mengacu pada pandangan kontruktivis menurut Von 

Glassersfeld‘s yang menganggap pemahaman sebagai suatu proses yang berkelanjutan 

dalam menyusun pengetahuan (Pirie & Martin, 2000; Meel, 2003; Lawan, 2011). Ketika 

pemahaman berkembang, bergerak maju dan mundur, tumbuh dan berkembang, 

merupakan acuan utama dalam melihat perkembangan pemahaman dalam teori Pirie-

Kieren (Martin, 2002). Karena, pemahaman merupakan sesuatu yang terjadi dalam 

tindakan dan bukan sebagai hasil atau produk dari tindakan (Pirie & Martin, 2000). 

Perkembangan pemahaman matematis Teori Pirie-Kieren dinyatakan menyeluruh, 

berkembang melalui beberapa level yang bertingkat (layer), tetapi tidak linear, dan 

terdapat proses rekursif di dalamnya (Pirie & Kieren, 1994; Lawan, 2011; Gokalp & 

Sharma, 2015). Proses rekursif merupakan proses berulang yang mengindikasikan 

bahwa pemahaman digambarkan sebagai sesuatu yang bertingkat, dengan makna yang 

berbeda untuk masing-masing level (Pirie & Martin, 2000). Proses tidak linear dalam 

perkembangan pemahaman merupakan keistimewaan dari teori Pirie-Kieren yang 

dinamakan ‗folding back‘.  

Folding back dimaknai sebagai suatu tindakan maju dan mundur antar level dalam 

rangka mengonstruk pemahaman (Pirie & Kieren, 1994; Pirie & Martin, 2000; 

Kyriakides, 2009) dengan cara menggali informasi dan mengumpulkan ide (Droujkova, 

Berenson, Slaten, & Tombes, 2005). Folding back merupakan tindakan dengan 

mekanisme perkembangan secara menyeluruh dapat terjadi pada setiap layer teori Pirie-

Kieren, yaitu mulai dari primitive knowing, image making, image having, property 

noticing, formalizing, observing, structuring, inventising (Pirie & Kieren, 1994; Pirie & 

Martin, 2000; Meel, 2003; Droujkova, Barenson, Slaten, Tombes, 2005; Kyriakides, 

2009; Lawan, 2011; Sengul & Argat, 2015). 

Hasil dari folding back mengindikasikan bahwa individu dapat memperluas 

pengetahuan yang dianggap kurang dan pemahaman yang tidak lengkap, dengan cara 

merenungkan kemudian menyusun kembali konsep yang dibangun di awal. Dengan kata 

lain, folding back merupakan indikasi bahwa pemahaman mengalami perkembangan. 

Hal ini ditandai dengan ‗penebalan‘ pemahaman dari konsep yang terkait pada layer 

yang lebih dalam (Pirie & Martin, 2000; Lawan, 2011), untuk membangun dan 

memperluas pemahaman pada level selanjutnya (Pirie & Martin, 2000). 

Berdasarkan hal tersebut, teori Pirie-Kieren dapat digunakan sebagai alat analisis 

proses terbentuknya pemahaman matematis yang sedang terjadi (Pirie & Martin, 2000; 

Kyriakides, 2009) dengan cara yang detail (Lyndon, LaCroix, & Fownes, 2005), jelas 

dan terstruktur (Warner, Coppolo, Alcock, & Davis, 2003) melalui level yang bertingkat 
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Gambar 1. Model Perkembangan Pemahaman Matematis Teori  Pirie-Kieren 

Sumber :  

Pirie & Kieren (1994) 

(layer) untuk mempermudah mengetahui proses individu menyusun pemahaman 

(Sengul & Argat, 2015) dan bermakna (Lawan, 2011). 

Level Pemahaman Teori Pirie-Kieren 

 Teori Pirie-Kieren digambarkan dalam sebuah model bergambar lingkaran 

berlapis-lapis, menggambarkan delapan level pemahaman teori Pirie-Kieren (Gambar 

2.1) yang sering disebut ‗nested circles‘ (Pirie & Martin, 2000). Droujkova, Berenson, 

Slaten, & Tombes (2005) menjelaskan bahwa model teori Pirie-Kieren di desain sebagai 

sebuah kerangka untuk mempelajari perubahan ide matematis siswa. Selain itu, model 

ini juga digunakan untuk menggambarkan perbedaan proses perkembangan pemahaman 

matematis untuk setiap individu diantara delapan layer teori Pirie-Kieren (Sengul & 

Argat, 2015). Sehingga, model teori Pirie-Kieren diberikan untuk mempertegas dan 

memperjelas alur perkembangan pemahaman matematis melalui 8 layer yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Primitive Knowing 

Primitive knowing merupakan layer pertama dalam teori Pirie-Kieren yang 

menggambarkan pengetahuan awal yang dipunyai oleh siswa (Lawan, 2011; Warner & 

Schorr, 2004; Pirie & Martin, 2000), mencakup seluruh pengetahuan siswa yang telah 

dibangun sebelumnya, baik berkaitan atau tidak dengan topik yang akan diajarkan (Pirie 

& Martin, 2000; Martin, 2001; Meel, 2003). Sehingga, primitive knowing tidak 

mengindikasikan level terendah dalam pemahaman (Meel, 2003; Sengul & Argat, 

2015), melainkan pengetahuan awal siswa yang dapat diadaptasi dalam konteks baru 

untuk mengonstruk pemahaman matematis (Droujkova, Berenson, Slaten, & Tombes, 

2005; Wilson & Stein, 2007; Gokalp & Sharma, 2010; Sengul & Argat, 2015). 

Misalnya, dalam penelitian Lawan (2011) diasumsikan jika siswa mempunyai gambaran 

tentang konsep partisi dalam pecahan dan dapat membedakan antara pembilang dan 

penyebut pecahan, maka termasuk dalam level primitive knowing. 
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b. Image Making 

Image making merupakan layer kedua dalam teori Pirie-Kieren. Pada layer ini 

siswa dapat membuat perbedaan antara primitive knowing dan image making (Meel, 

2003; Lawan, 2011; Gokalp & Sharma, 2010; Sengul & Argat, 2015), artinya level 

image making merupakan awal pengetahuan terdahulu dikembangkan dan lebih terfokus 

pada topik yang diberikan (Pirie & Martin, 2000). Pada level image making, siswa 

masih terikat dengan tindakan, namun, tindakan ini tidak selalu dalam bentuk gambar 

melainkan lebih mengarah pada penyampaian makna atas apa yang dipikirkan dan 

dipahami baik secara fisik ataupun mental (Pirie & Martin, 2000; Meel, 2003; Martin, 

2001; Warner & Schorr, 2004; Martin, Lacroix, & Fownes, 2005). Sehingga, 

representasi dari image making dapat berupa penjelasan maupun gambar dari apa yang 

dipikirkan. 

Misalnya, Lawan (2011) mendefiniskan kegiatan pada level image making jika 

siswa dapat menggunakan pengetahuan terdahulu tentang partisi untuk menunjukkan 

aktivitas mempartisi secara berturut-turut pada sebuah kertas lipat. Penggunaan kertas 

lipat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan siswa untuk menstimulasi agar dapat 

menentukan bentuk umum dari lipatan yang dibuat dan sebagai dokumentasi dan 

mencerminkan tindakan yang dilakukan. 

c. Image Having 

Pada layer image having, siswa sudah dapat menggunakan konsep tertentu secara 

langsung tanpa perlu adanya bantuan tindakan dari layer image making karena siswa 

sudah mempunyai ‗mental image‘(Pirie & Martin, 2000; Martin, 2001; Meel, 2003; 

Warner & Schorr, 2004; Martin, Lacroix, & Fownes, 2005; Lawan, 2011; Gokalp & 

Sharma, 2010; Sengul & Argat, 2015). Mental image dimaksudkan sebagai gambaran 

yang dipunyai siswa ketika mengadaptasi informasi yang diperoleh untuk 

menyelesaikan masalah (Pirie & Kieren, 1994). Sehingga, representasi mental image 

pada setiap siswa bersifat bebas dan tidak berbatas (Meel, 2003; Waner & Schorr, 

2004). Lawan (2011) menyatakan jika siswa dapat menyebutkan bilangan selanjutnya 

yang dihasilkan dalam hasil partisi tanpa harus menggunakan kertas lipat, maka 

termasuk dalam level image having. 

d. Property Noticing 

Layer keempat teori  Pirie-Kieren yaitu property noticing, dimana ‗mental image‟ 

siswa diuji dengan melihat cara siswa menentukan sifat-sifat yang terkait, membedakan, 

mengombinasikan (Martin, 2001; Meel, 2003; Warner & Schorr, 2004; Lawan, 2011; 

Gokalp & Sharma, 2010; Sengul & Argat, 2015). Misalnya, siswa diberikan soal serupa 

dengan bilangan yang berbeda dan siswa dapat mengaitkan dan menggunakan aturan 

atau sifat-sifat dari soal sebelumnya, maka perkembangan pemahaman siswa termasuk 

dalam image having (Lawan, 2011). 

e. Formalizing 

Formalizing merupakan tahap siswa dapat menggeneralisasi pengetahuan baru 

yang sudah terbentuk, baik berupa cara, aturan, atau sifat-sifat dari topik yang berkaitan 

tanpa memerlukan bantuan tertentu seperti tindakan pada layer sebelumnya (Martin, 

2001; Meel, 2003; Warner & Schorr, 2004; Lawan, 2011; Gokalp & Sharma, 2010; 

Sengul & Argat, 2015). Misalnya, Lawan (2011), menyatakan jika siswa dapat 

menyatakan bilangan yang lebih besar dari dua pecahan yang dibandingkan. 
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f. Observing 

Layer observing ditandai dengan siswa dapat memutuskan untuk menggunakan 

konsep yang telah dibangun pada tahap formalizing (Meel, 2003). Dalam tahap ini, 

observing merupakan tahap ketika siswa dapat mengungkapkan pemahaman baru yang 

dipunyai dengan beberapa teorema dan mengekspresikan apa yang telah dipelajari 

(Gokalp & Sharma, 2010; Sengul & Argat, 2015). Dalam penelitian Warner, Coppolo, 

Alcock, & Davis (2003), pada materi peluang, tahap observing siswa dideskripsikan 

ketika siswa mempunyai pemikiran jika dapat menggunakan ukuran atau warna lain 

dalam menentukan istana pasir yang dibangun. 

g. Structuring 

Dalam layer structuring, siswa dapat melihat keterkaitan antara beberapa objek 

yang berdasarkan atas ide-ide, aksioma, dan contoh-contoh yang mencerminkan 

keterkaitan dari beberapa teori (Meel, 2003), kemudian mengekspresikan pemikiran 

yang dipunyai ke dalam struktur matematika melalui postulat atau pengalaman 

sebelumya sebagai sebuah teori baru (Gokalp & Sharma, 2010; Sengul & Argat, 2015). 

h. Inventising 
Inventising merupakan layer terluar dari teori Pirie-Kieren. Dalam level ini 

mengindikasikan bahwa siswa mempunyai kemampuan untuk berfikir diluar apa yang 

seharusnya dipikirkan oleh siswa pada umumnya, tidak terbatasi oleh pemahaman 

tertentu dan bersifat imajinatif (Meel, 2003). Karena struktur pemahaman yang dimiliki 

siswa sudah lengkap, sehingga memungkinkan untuk membentuk pemahaman yang 

benar-benar baru (Gokalp & Sharma, 2010; Sengul & Argat, 2015). 

Teori  Pirie-Kieren ditujukan untuk Orang Tertentu dan Topik Tertentu 

Teori Pirie-Kieren dikembangkan sebagai sebuah teori untuk mengetahui 

perkembangan pemahaman matematis individu tertentu dan pada sebuah topik tertentu 

sepanjang waktu (Pirie & Kieren, 1994; Pirie & Martin, 2000; Martin, 2001; Manu 

2005). Penentuan individu sebagai subjek penelitian tergantung pada peneliti dan 

ketertarikan peneliti untuk fokus pada topik tertentu (Martin, Lacroix & Fownes, 2005). 

Sedangkan model teori Pirie-Kieren berguna untuk menggambarkan lintasan 

pemahaman (pathways of understanding) siswa yang unik pada topik yang ditentukan. 

Droujkova, Berenson, Slaten, & Tombes (2005) menggambarkan kerangka 

konseptual untuk mempelajari mekanisme perkembangan pemahaman yang terbentuk 

diantara calon guru sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas secara 

berkelompok. Hasil penelitian mengarahkan pada kesimpulan bahwa kerangka 

konseptual mekanisme metafora dapat menggambarkan perkembangan pemahaman. 

Selain itu, terdapat korespondensi antar level pada teori Pirie-Kieren dan teori metafora, 

serta penggunaan model teori Pirie-Kieren untuk menggambarkan tindakan pemahaman 

yang dilakukan pada setiap level. Korespondensi teori metafora dengan teori Pirie-

Kieren dimulai dari tahap image making dan image having serta kesesuaian antara 

keduanya dipaparkan sampai tahap formalizing.  

Wilson & Stein (2007) menganalisis keterhubungan antara perkembangan 

pemahaman matematis dengan tipe representasi (visual, numerik dan simbol) yang 

digunakan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah pattern-finding. Wilson & Stein 

membuat modifikasi pada teori, yaitu menggabungkan level image making dan image 

having dalam satu kategori, karena perbedaan antara keduanya sulit ditemukan jika 

dikaitkan dengan topik yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tipe 

representasi yang dipilih menunjukkan level pekembangan pemahaman mahasiswa. 
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Gambar 2.Pemetaan Perkembangan Pemahaman 

Matematis dan pergantian bahasa dalam konteks 

bilingual 

 

Representasi visual digunakan untuk membuat gambaran tentang pola (image making 

dan image having), tetapi segera beralih pada representasi numerik ketika telah melihat 

sifat-sifat yang tampak (property noticing). Sedangkan representasi simbolik digunakan 

dalam level formalising dan structuring; (2) folding back dapat mendorong mahasiswa 

mengembangkan pemahamannya, meskipun sekaligus akan menampakkan kurangnya 

pemahaman akan topik yang berkaitan dengan menggunakan representasi ganda. 

Warner, Coppolo, Alcock, & Davis (2003) menguji aspek flexibel mathematical 

thinking dan menggambarkan peranannya dalam perkembangan pemahaman matematis 

teori Pirie-Kieren pada siswa sekolah menengah untuk mengetahui kejadian yang 

sebenarnya dalam kelas interaktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) transisi 

pemahaman diantara layer teori Pirie-Kieren terjadi karena dipengaruhi oleh tindakan 

dari berfikir matematis yang fleksibel; (2) siswa dengan kemampuan matematika 

dibawah rata-rata dapat mengembangkan pemahaman matematisnya dalam lingkungan 

yang didorong untuk aktif bertanya, berdebat dan diskusi. 

Manu (2005) menggunakan teori 

Pirie-Kieren untuk memetakan alur 

pemahaman siswa sekolah menengah 

dalam  konteks penggunaan dua bahasa 

pada topik mencari pola ke-n dari gambar 

pictogram. Hasil penelitian menunjukkan 

empat keterhubungan khusus antara 

pergantian bahasa dan perkembangan 

pemahaman matematis, yaitu (1) 

pergantian bahasa bisa tetap terjadi tanpa 

disertai dengan perkembangan 

pemahaman matematis; (2) perkembangan 

pemahaman matematis dapat muncul 

tanpa pergantian bahasa dan folding back; 

(3) pergantian bahasa membantu dalam 

mengembangkan pemahaman matematis; 

(4) perkembangan pemahaman 

matematika dapat mempengaruhi 

pergantian bahasa. 

Proses pergantian bahasa dan perkembangan pemahaman matematis dalam 

konteks bilingual digambarkan sampai pada tahap formalizing dalam model yang 

mengalami modifikasi dari bentuk asalnya. Teori Pirie-Kieren menggambarkan model 

dengan nested circle, sedangkan Manu menggambarkan seperti sebuah tabel (Gambar 

2), namun masih tetap berfungsi menggambarkan alur pekembangan pemahaman 

matematis siswa dan pergantian bahasanya. Sehingga, Manu menilai bahwa kelebihan 

teori Pirie-Kieren adalah sebagai alat observasi yang efektif, tidak hanya dalam kasus 

monolingual, tetapi juga dalam kasus bilingual. 

Lawan (2011) meneliti perkembangan pemahaman matematis siswa pada topik 

pecahan sebagai bagian keseluruhan dan bagian dari bilangan rasional melalui observasi 

tindakan kepada siswa sekolah menengah pertama ke dalam layer teori Pirie-Kieren. 

Lawan membuat batasan dalam mendeskripsikan perkembangan pemahaman matematis 

siswa sampai pada level formalizing. Karena dalam kasus yang diteliti tidak  

menjangkau sampai pada tahap observing, structuring dan inventising. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa perkembangan konsep tentang konstruksi pecahan sebagai bagian 
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keseluruhan siswa berkembang sepanjang layer teori Pirie-Kieren dan dapat mencapai 

tahap formalizing dengan adanya bantuan dari guru, sebagaimana pernyataan Pirie & 

Kieren (1994), bahwa perkembangan pemahaman matematis siswa pada tingkat sekolah 

dasar dikembangkan hanya sampai level formalizing di bawah bimbingan dan arahan. 

Selain itu, Lawan juga membuktikan bahwa folding back berperan penting dalam 

perkembangan pemahaman matematika, yaitu terjadi dengan tujuan untuk memperluas 

pemahaman yang belum cukup untuk menyelesaikan masalah baru yang ditemukan. 

Kyriakides (2009) menentukan perkalian pecahan sebagai topik dalam penelitian 

yang dilakukan pada siswa sekolah dasar. Dengan menggunakan kerangka model Pirie-

Kieren dan teori konstruksi peran bahasa dan komunikasi dalam proses pembelajaran, 

Kyriakides membuktikan bahwa pandangan pemahaman matematis sebagai sebuah 

proses yang dinamis mendukung untuk mengidentifikasi peran bahasa dalam tindakan 

yang terjadi pada semua level teori Pirie-Kieren beserta perkembangannya. Hasil 

penelitian diketahui bahwa (1) subjek memerlukan intervensi atau arahan dari peneliti 

untuk menyadari dan merevisi kembali bahwa konstruksi pemahaman yang dipunyai 

kurang benar pada level formalizing; (2)  folding back  dengan menggunakan bahasa 

sehari-hari memberikan kesempatan siswa dalam menginterpretasikan sesuatu yang 

berkaitan dengan notasi matematika, untuk menyadarkan siswa tentang interpretasi 

perkalian pecahan, yaitu menemukan atau mengambil suatu bagian dari bagian 

keseluruhan. 

Gokalp & Sharma (2010) memilih topik penjumlahan dan pengurangan pecahan 

pada siswa kelas VI sekolah dasar, untuk mengetahui pemahaman konseptual dan 

prosedural siswa. Setting pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kegiatan sehari-hari 

(hands-on activities) dan model Pirie-Kieren digunakan sebagai kerangka pembelajaran 

dalam penelitian. Gokalp & Sharma mendefinisikan semua level dalam teori Pirie-

Kieren yang disesuaikan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian diketahui bahwa 

siswa merasa kesulitan menjawab soal dalam level structuring dan inventising.  

Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan teori maupun model Pirie-Kieren 

dalam menggambarkan perkembangan pemahaman pada jenjang perguruan tinggi 

sampai jenjang sekolah dasar. Ayub, Ghazali & Othman (2013) menginvestigasi 

gambaran siswa preschool tentang nama bilangan ke dalam simbol dan representasi 

yang konkret. Subjek yang diambil sebanyak 30 anak dengan umur antara 5-6 tahun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa dapat berubah secara halus 

diantara macam-macam representasi bilangan. Teori Pirie-Kieren digunakan karena 

berkaitan erat dengan representasi bilangan yang digambarkan hanya sampai level 

property noticing. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas memberikan bukti bahwa level yang 

digunakan untuk menggambarkan perkembangan pemahaman pada setiap jenjang 

pendidikan tergantung definisi yang diberikan oleh masing-masing peneliti berkaitan 

dengan topik yang diangkat di dalam penelitian. Begitupun dengan subjek yang 

ditentukan, disesuaikan dengan ketertarikan peneliti. Selain itu, terbukti bahwa teori dan 

model Pirie-Kieren dapat menggambarkan dan menganalisis perkembangan pemahaman 

matematis individu melalui tiap layer yang diberikan (Kyriakides, 2010; Manu, 2005; 

Martin, 2008; Martin & Pirie, 2003; Walter & Gibbons, 2010) pada semua jenjang 

pendidikan. Ke delapan layer teori Pirie-Kieren dapat diadaptasi dan disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian, dimana tidak semua level harus dideskrispikan dalam 

penelitian. 
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PENUTUP 

Pemahaman matematis dalam teori Pirie-Kieren dimaknai sebagai sutau proses 

yang tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang, ditujukan untuk individu tertentu 

dan pada topik tertentu. Perkembangan pemahaman matematis teori Pirie-Kieren 

bersifat dinamis, aktif, rekursif tetapi tidak linear. Proses tidak linear dalam 

perkembangan pemahaman matematis merupakan keistimewaan dari teori ini yang 

dinamakan folding back. Folding back merupakan tindakan maju mundur diantara 8 

level yang bertingkat (layer) untuk mengumpulkan informasi yang mengindikasikan 

bahwa pemahaman itu berkembang yaitu primitive knowing, image making, image 

having, property noticing, formalizing, observing, structuring, inventising. Layer teori 

Pirie-Kieren disajikan dalam sebuah model berlapis yang disebut nested circle dan 

berfungsi untuk mempertegas alur perkembangan pemahaman matematis yang unik 

bagi individu tertentu dan pada topik tertentu pada semua jenjang pendidikan. Sehingga, 

teori Pirie-Kieren dinilai dapat digunakan sebagai alat analisis yang baik karena dapat 

menggambarkan perkembangan pemahaman secara lebih detail, jelas dan terstruktur 

dan juga bermakna. 
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Abtsrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar kognitif IPA siswa kelas VII 

SMP Negeri 2 Turen dengan pembelajaran pendekatan saintifik. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

VIIA sebanyak 34 siswa tahun pelajaran 2015/2016 semester genap yang diambil 

dengan metode sampel bertujuan (purposive sampling). Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes pilihan ganda. Analisis data menggunakan N-gain. Nilai N-gain 

didapatkan sebesar 0,68 yang berada pada kategori sedang. Simpulan penelitian ini 

adalah ada peningkatan hasil belajar kognitif IPA siswa antara pretes dan postes. 

Kata kunci: pendekatan saintifik, hasil belajar kognitif, IPA. 

Proses, produk, sikap, dan aplikasi merupakan empat unsur dalam hakekat IPA  

(BSNP, 2006: 149). Siswa tidak hanya mengetahui fakta atau prinsip, tetapi terampil 

mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan (Hidayati, 2014: 26). IPA merupakan 

ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, tidak hanya 

sebatas hafalan tetapi akan menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan siswa 

salah satunya adalah keterampilan berkomunikasi (Trisnayanti, Suadnyana & Putra, 

2015).  IPA yang dibelajarkan sesuai dengan hakekatnya dapat memberikan 

pengalaman keterampilan proses, pengetahuan, dan sikap ilmiah, selanjutnya 

diharapkan siswa bisa menerapkan IPA dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 

pembelajaran IPA memerlukan suatu pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan 

hakekat IPA. 

Pendekatan saintifik merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang relevan 

dengan IPA (Sawitri, Suardika & Ardana, 2015). Pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik menekankan pada pemberian pengalaman langsung baik melalui observasi, 

eksperimen maupun cara lain sehingga realitas yang akan berbicara sebagai informasi, 

data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Sujarwanta, 2012: 75). 

Kualitas proses dalam pembelajaran pendekatan saintifik dapat ditingkatkan karena 

melibatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran (Ardianti, Gading & 

Suartama, 2015). Inti dari pendekatan saintifik adalah keaktifan siswa untuk melakukan 

kegiatan 5M yaitu menanya, mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan  

mengomunikasikan dalam proses pembelajaran (Wartini, Lasmawan, & Marhaeni, 

2014). Kegiatan 5M dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik memerlukan 

bantuan guru, tetapi bantuan tersebut semakin berkurang dengan semakin bertambah 

dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas siswa (Sumayasa, Marhaeni & Dantes, 

2015: 4).  

Kegiatan 5M dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat dijabarkan 

sebagai berikut. Kegiatan menanya dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak 

dipahami dari apa yang diamati atau untuk mendapatkan informasi tambahan dari apa 

yang diamati. Kegiatan mengamati dilakukan melalui kegiatan melihat, membaca, 

mendengar dan menyimak. Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan dengan cara 

mengamati objek/ aktivitas, eksperimen, membaca sumber selain buku teks, dan 
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wawancara dengan narasumber. Kegiatan mengasosiasi dilakukan dengan memroses 

informasi yang sudah dikumpulkan baik dari hasil kegiatan mengumpulkan informasi 

maupun hasil dari kegiatan mengamati. Menuliskan atau menceritakan apa yang 

ditemukan pada kegiatan  mengamati, mengumpulkan informasi, dan mengasosiasi 

merupakan kegiatan mengomunikasikan (Daryanto, 2014: 60-80). 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik mempunyai karakteristik dan tujuan 

yang dijabarkan sebagai berikut. Karakteristik pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik yaitu: 1) pembelajaran berpusat pada siswa, 2) mengembangkan keterampilan 

proses sains dalam proses pembelajaran, 3) mengembangkan karakter siswa, dan 4) 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sedangkan tujuan pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik yaitu: 1) meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, 

2) meningkatkan kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah secara sistematik, 3) 

terciptanya kondisi siswa dimana belajar merupakan suatu kebutuhan, 4) meningkatkan 

hasil belajar, 5) melatih siswa untuk mengomunikasikan ide, dan 6) meningkatkan 

karakter siswa (Hosnan, 2014: 36-37).   

Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik diarahkan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang optimal, salah satunya adalah hasil belajar (Sawitri dkk, 

2015). Hasil belajar merupakan perubahan perilaku pada ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor dari proses belajar yang telah dilakukan dalam waktu tertentu merupakan 

kesatuan hasil belajar yang utuh (Jihad & Haris, 2013: 14). Siswa yang dilatih 

keterampilan proses sebulan sekali atau yang tidak pernah dilatihkan keterampilan sama 

sekali memperoleh hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang 

dilatih keterampilan proses setiap hari atau seminggu sekali (Hunt, 1996: 101). Jadi 

melatihkan keterampilan proses dalam pembelajaran sangat penting untuk mencapai 

hasil belajar yang optimal.  

Hasil belajar kognitif merupakan salah satu hasil belajar yang digunakan untuk 

mengetahui pengetahuan yang diperoleh siswa (Sukardi, 2015: 29). Menurut Taksonomi 

Bloom yang telah direvisi, dimensi kognitif terdiri atas: 1) mengingat, yaitu mengambil 

pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang, 2) memahami, yaitu 

mengkontruksi makna dari materi pembelajaran, termasuk apa yang diucapkan, ditulis, 

dan digambar oleh guru, 3) mengaplikasi, yaitu menerapkan atau menggunakan suatu 

prosedur dalam keadaan tertentu, 4) menganalisis, yaitu memecah-mecah materi jadi 

bagian-bagian penyusunnya dan menentukan hubungan-hubungan antar bagian itu dan 

hubungan antara bagian-bagian tersebut dan keseluruhan struktur atau tujuan, 5) 

mengevaluasi, yaitu mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan/atau standar, dan 6) 

mencipta, yaitu memadukan bagian-bagian untuk membentuk sesuatu yang baru dan 

koheren atau untuk membuat suatu produk yang orisinil. Dimensi pengetahuan terdiri 

atas: 1) faktual, 2) konseptual, 3) prosedural, dan 4) metakognitif (Anderson dan 

Krathwohl, 2010: 39). 

Penelitian tentang pengaruh pembelajaran pendekatan saintifik terhadap hasil 

belajar kognitif telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu: Jager & Nieuwenhuis 

(2007), dan Machin (2014). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar kognitif IPA, dimana siswa yang mengikuti pembelajaran 

pendekatan saintifik memperoleh hasil belajar kognitif yang lebih tinggi dibandingkan 

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil beberapa 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pendekatan saintifik dapat 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa.  
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Paparan di atas cukup membuktikan bahwa sebenarnya pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik memiliki keunggulan. Namun beberapa peneliti yaitu Marjan, 

Arnyana & Setiawan (2014), dan Gama, Lasmawan & Sadia (2014) menemukan fakta 

yang lain di lapangan, dimana proses pembelajaran IPA tidak diajarkan sesuai hakikat 

yang dimiliki, tetapi lebih kepada bagaimana mentransfer pengetahuan saja melalui 

pembelajaran konvensional. Pembelajaran dengan ceramah sebagai alat komunikasi 

lisan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran merupakan pembelajaran 

konvensional (Djamarah, 2002).  

Observasi proses pembelajaran IPA telah dilakukan di SMP Negeri 2 Turen pada 

siswa kelas VII. Hasil observasi dijabarkan sebagai berikut. 1) Proses pembelajaran 

masih terpusat pada guru. 2) Kegiatan mengamati dilakukan siswa dengan melihat 

demonstrasi dari guru. 3) Kegiatan menanya dilakukan siswa untuk mengetahui cara 

menyelesaikan jawaban soal. 4) Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan oleh 

beberapa siswa dengan membaca buku paket. 5) Kegiatan mengasosiasi dilakukan oleh 

beberapa siswa dengan menjawab soal LKS. 6) Kegiatan mengomunikasikan secara 

tertulis dilakukan oleh beberapa siswa saja yang merupakan hasil pemikiran sendiri 

sedangkan siswa lain menulis dengan cara mencontoh pekerjaan teman.  

Wawancara telah dilakukan kepada dua orang guru IPA di SMP Negeri 2 Turen   

untuk mengetahui proses pembelajaran dengan hasil sebagai berikut. 1) Pembelajaran 

kurang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar 2) Pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik tidak dilaksanakan dengan alasan karena pelaksanaannya 

lebih rumit 3) Nilai rata-rata ulangan harian IPA adalah 63 masih dibawah KKM yang 

ditetapkan 75. 

Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan wawancara mengenai pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran, maka diperlukan suatu penelitian lanjutan. Penelitian 

tentang hasil belajar kognitif dengan pendekatan saintifik, khususnya dalam mata 

pelajaran IPA saat ini masih belum banyak ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hasil belajar kognitif IPA siswa kelas VII SMP Negeri 2 Turen dengan 

pembelajaran pendekatan saintifik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat bagi siswa yaitu untuk meningkatkan hasil belajar kognitif IPA, dan bagi guru 

yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam memilih pendekatan yang tepat untuk 

mencapai hasil belajar kogitif yang optimal. 

METODE  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk memperoleh 

gambaran ketuntasan hasil belajar kognitif siswa SMP Negeri 2 Turen selama 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 

Turen Kabupaten mlang semester genap pada tahun pelajaran 2015/2016. Subyek 

penelitian adalah seluruh siswa kelas VIIA berjumlah 34 siswa yang diambil dengan 

metode sampel bertujuan (purposive sampling).  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal tes hasil belajar 

kognitif berbentuk pilihan ganda. Data penelitian berupa data kuantitatif yaitu nilai hasil 

belajar kogitif yang disajikan dalam bentuk tabel. Analisis deskriptif kuantitatif 

berdasarkan rata-rata pretes, postes serta menggunakan N- gain menurut Hake (1998) 

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif siswa. Kriteria peningkatan gain 

disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kriteria Peningkatan N-Gain 

Indeks Gain Kriteria Peningkatan 

g ≥ 0,70 Tinggi 

0,30 ≤ g ≤ 0,70 Sedang 

g ≤ 0,30 Rendah 

            

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Data penelitian berupa nilai hasil belajar kognitif siswa dengan pembelajaran 

pendekatan saintifik. Data dianalisis dengan N-gain untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar kognitif siswa. Analisis hasil belajar kognitif disajikan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Hasil Belajar Kognitif dengan Pembelajaran Pendekatan Saintifik 
                                       Nilai Hasil Belajar Kognitif 

Rata-rata Pretes                    61,53 

Rata-rata Postes                            87,59           

N-gain                      0,68 
 

Hasil belajar kognitif dengan pembelajaran pendekatan saintifik digambarkan 

dalam bentuk diagram batang seperti pada Gambar 1.  

 

                        
                       Gambar1. Hasil Belajar Kognitif dengan Pembelajaran 

                                              Pendekatan Saintifik 

 

Berdasarkan data pada Tabel 2 dan Gambar 1 diketahui bahwa nilai rata-rata 

pretes = 61,53, rata-rata postes = 87,59, dengan N-gain = 0,68. Berdasarkan Tabel 1 

tentang kriteria peningkatan N-gain, nilai N-gain yang diperoleh berada pada kategori 

sedang. Hal ini berarti bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik mampu 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Sumayasa, dkk (2015: 7) yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik mampu meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

kognitif siswa (Machin, 2014: 34). Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dengan 

pembelajaran pendekatan saintifik pada materi mengoperasikan sistem kendali 

elektromagnetik (Hidayati, 2014: 28). Pembelajaran melalui pendekatan saintifik 

dengan model pembelajaran Guided Discovery berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar kognitif siswa (Aprilia & Mulyaningsih, 2014: 3).  
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Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) IPA kelas VII di SMP Negeri 2 Turen 

adalah 75. Adapun prosentase ketuntasan hasil belajar kognitif secara klasikal pada 

penelitian ini disajikan pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Prosentase Ketuntasan Hasil Belajar Kognitif secara Klasikal 
 Prosentase Ketuntasan Hasil Belajar kognitif 

Pretes                       8,82 

Postes                     91,18 
 

Prosentase ketuntasan hasil belajar kognitif secara klasikal digambarkan dalam 

bentuk diagram pie seperti pada Gambar 2 dan Gambar 3.  

 

                      
          Gambar 2. Prosentase Ketuntasan Hasil Belajar 

                                             Kognitif untuk Pretes 

 

                     
          Gambar 3. Prosentase Ketuntasan Hasil Belajar 

                                             Kognitif untuk Postes 

 

Berdasarkan data pada Tabel 3, Gambar 2 dan Gambar 3 diketahui bahwa 

prosentase ketuntasan hasil belajar kognitif secara klasikal ketika pretes sebesar 8,82. 

Dengan kata lain, dari 34 siswa kelas VIIA hanya ada 3 siswa yang tuntas dan 31 siswa 

yang tidak tuntas. Prosentase ketuntasan hasil belajar kognitif secara klasikal ketika 

postes sebesar 91,18, dengan rincian ada 34 siswa yang tuntas dan 2 siswa yang tidak 

tuntas. Hal ini berarti bahwa telah terjadi peningkatan prosentase ketuntasan hasil 

belajar kognitif secara klasikal antara pretes dan postes sebesar 82,36. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat dinyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik mampu 

meningkatkan prosentase ketuntasan hasil belajar kognitif siswa secara klasikal. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Machin (2014: 34) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik mampu mencapai ketuntasan hasil 

belajar kognitif secara klasikal sebesar 85% dari seluruh siswa yang mengikuti 
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pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik mencapai ketuntasan hasil 

belajar kognitif secara klasikal 75% pada siklus I dan 84,38% pada siklus II (Sukadana, 

Suadnyana & Putra, 2015: 4) 

Temuan penelitian tersebut dapat dicermati dari hubungan antara pembelajaran 

pendekatan saintifik dengan hasil belajar kognitif yaitu salah satu tujuan pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik adalah meningkatkan hasil belajar siswa (Hosnan, 2014: 

37). Pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk memahami dan menguasai “apa” dan 

“bagaimana”, tetapi juga “mengapa hal itu terjadi” (Wena, 2013: 52). Proses 

pembelajaran membiasakan siswa untuk melakukan “minds-on” dan “hands-on” dan 

selanjutnya siswa dapat mengkonstruk pengetahuannya sendiri (Sumayasa, dkk., 2015: 

8).   

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, dapat digambarkan kelebihan dan 

kelemahan penelitian sebagai berikut. Kelebihan penelitian secara umum yaitu siswa 

dapat belajar IPA menggunakan pendekatan saintifik yang belum pernah mereka 

dapatkan selama sekolah. Siswa dapat menggali pengetahuan melalui observasi 

sehingga dapat berpikir secara realistis sesuai dengan fakta yang ada di sekitar siswa. 

Sedangkan kelemahan penelitian secara umum yaitu kurangnya manajemen waktu 

ketika proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa melakukan 

kegiatan menanya, mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan sehingga masing-masing kegiatan membutuhkan waktu yang sedikit 

lebih lama dari waktu yang telah direncanakan.  

PENUTUP  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan hasil belajar kognitif IPA siswa antara pretes dan postes dengan 

pembelajaran pendekatan saintifik. 

Saran 

Saran yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah perlu manajemen 

waktu yang lebih baik sehingga pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat 

dilaksanakan dengan efektif. Perlu penelitian lanjutan untuk mengukur hasil belajar 

kognitif, afektif dan psikomotor secara utuh dengan pembelajaran pendekatan saintifik.  
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Abstrak 
Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjabarkan penggunaan bahan ajar penunjang 

dalam pembelajaran di sekolah dasar. Penggunaan bahan ajar penunjang dilihat dari 

kebutuhan bahan ajar penunjang sebagai pelengkap bahan ajar utama. Penggunaan 

bahan ajar penunjang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Bahan 

ajar penunjang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Bahan ajar penunjang dapat 

dikembangkan oleh guru atau guru memilih sendiri bahan ajar yang sesuai 

kebutuhan dan kondisi belajar siswa. Bahan ajar utama dan bahan ajar penunjang 

saling bersinergi, sehingga memudahkan siswa untuk memahami dan melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang ada di dalam bahan ajar. Pembelajaran di sekolah dasar 

akan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan jika bahan ajar yang digunakan 

mampu memberikan motivasi dan ketertarikan siswa untuk menggunakan bahan ajar 

tersebut.  

Kata Kunci: Bahan Ajar Penunjang, Pembelajaran,  Sekolah Dasar. 

Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, pengetahuan dan teknologi 

berkembang dengan cepat. Persaingan disegala bidang semakin ketat, dibutuhkan 

sumber daya manusia yang unggul dan mampu menghadapi perubahan zaman. Kualitas 

pendidikan sangat diperlukan agar tidak tertinggal jauh dengan negara-negara lain. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan  membentuk watak 

serta peradaban  bangsa yang bermartabat dalam  rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Untuk itu, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis  serta bertanggung jawab (Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003). Salah satu cara mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional yaitu dengan pengoptimalan dalam  proses pembelajaran di sekolah. Bagi guru 

nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional dijadikan sebagai dasar 

dalam menghasilkan siswa yang unggul dan berkompeten. Menurut G.Thompson 

(1957) pendidikan  adalah  pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan 

perubahan-perubahan yang tetap didalam kebiasaan-kebiasaan, pemikiran, sikap-sikap, 

dan tingkah laku. Dapat diartikan bahwa pendidikan membutuhkan proses pembelajaran 

yang efektif dan efisen sehingga tujuan dari belajar dapat terwujud secara optimal. 

Bahan ajar atau materi pembelajaran merupakan seperangkat alat yang 

digunakan di dalam pembelajaran yang di dalamnya terdapat muatan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang disusun secara sistematis yang bertujuan untuk mencapai 

kompetensi dasar  yang sudah ditentukan. Pada bahan ajar materi pembelajaran terdiri 

dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai. 

Bahan ajar merupakan salah satu komponen yang terdapat pada sistem pembelajaran 

yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar atau tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.  Bahan ajar 

memegang peranan sangat penting sebab kedudukan bahan ajar menghimpun segala 

aktivitas pembelajaran, informasi yang akan disampaikan oleh guru, dan bahan ajar 

bersinergi dengan guru yang menjadi fasilitator penyampaian materi pembelajaran 
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kepada siswa serta membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. 

Keuntungan menggunakan bahan ajar, siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran serta 

guru lebih fokus dalam membimbing siswa untuk menyerap materi yang terkandung di 

dalam bahan ajar. 

Bahan ajar disusun secara sistematis dan komunikatif, yaitu materi disusun 

dengan tingkatan yang berbeda mulai dari yang termudah hingga yang tersulit. Biasanya 

di dalam bahan ajar materi yang mudah bertujuan untuk membangkitkan semangat 

siswa dan mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya yang 

tingkatan materinya lebih sulit. Informasi serta keterangan dalam bahan ajar bersifat 

konsisten yakni siswa yang memiliki tingkat penyerapan materi tinggi, dapat 

meningkatkan kemampuan dasar yang dimiliki lebih optimal. Namun siswatingkat 

pemahaman lambat dapat menggunakan bahan ajar untuk mempelajari kembali materi 

yang belum dipahami secara berulang-ulang. Dengan ketersediaan bahan ajar sehingga 

guru diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa,serta 

pembelajaran bermakna yang menjadi tujuan pembelajaran dapat diwujudkan. 

PEMBAHASAN 

Bahan Ajar Penunjang 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi berbagai bidang 

kehidupan. Pendidikan dijadikan sebagai tonggak dasar yang berperan besar 

menciptakan kemajuan tersebut. Hal ini mendorong guru untuk menciptakan kondisi 

belajar yang dapat meningkatkan pengetahuan siswa. Salah satu cara untuk menghadapi 

paradigma pendidikan pada saat ini yaitu dengan penggunaan bahan ajar yang sesuai 

dengan karakteristik siswa. Pemilihan bahan ajar yang disesuaikan kebutuhan siswa 

mampu menciptakan pembelajaran yang efektif serta efisien. 

Berbagai bentuk bahan ajar dapat digunakan dalam pembelajaran, menurut 

Akbar (2013) “ Bahan Ajar adalah buku teks yang digunakan sebagai rujukan standar 

pada mata pelajaran tertentu”. Menurut National Center for Vocational Education 

Research Ltd, bahan ajar adalah berbagai macam jenis bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. 

Bahan ajar menurut Pannen dalam Belawati (2003) adalah “bahan-bahan atau materi 

pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa di dalam 

proses pembelajaran.” Bahan ajar mempunyai peranan yang penting di dalam 

pembelajaran, karena bahan ajar dijadikan sebagai alat guru untuk menyampaikan 

materi yang akan dipelajari siswa. Bahan ajar yang sering digunakan oleh guru adalah 

bahan ajar berbentuk buku teks. Bahan ajar berbentuk buku teks lebih mudah 

digunakan. Ada beberapa alasan penggunaan bahan ajar berbentuk buku teks yaitu 

materi, aktivitas pembelajaran, dan penilaian ada di dalam satu buku.  

Bahan ajar yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik siswa itu sendiri. Kebutuhan dan karakteristik bahan ajar antara sekolah 

yang berada di desa dengan sekolah yang berada di kota tentunya berbeda. Misalkan 

siswa yang berada di daerah pedesaan akan merasa kesulitan mempelajari dan 

menggunakan bahan ajar yang materinya mencakup indonesia secara global. Materi 

yang ada di dalam bahan ajar masih asing dengan siswa, sehingga tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai sulit diwujudkan. Tujuan penyusunan bahan ajar untuk 

mempermudah guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Penggunaan bahan ajar di 

dalam proses pembelajaran sebagai sarana untuk menarik siswa agar termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran. Pemilihan bahan ajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa, 
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karena setiap sekolah mempunyai karakteristik  siswa yang berbeda dengan sekolah 

yang lain. 

Bahan ajar yang efektif dapat mengemas materi pembelajaran menjadi menarik, 

praktis, dan efisien. Hal ini bertujuan agar bahan ajar memiliki nilai kemanfaatan di 

dalam proses pembelajaran. Bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang mampu 

mengaktifkan siswa, tidak membuat siswa bosan, dan melibatkan siswa secara langsung 

di dalam proses pembelajaran. Bahan ajar yang dikembangkan orang lain terkadang 

tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Ada berbagai alasan seperti perbedaan 

lingkungan sosial, geografis, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pengembangan 

bahan ajar harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, lingkungan sosial, budaya, dan 

geografis, serta disesuaikan dengan karakteristik siswa sebagai pengguna bahan ajar. 

Bahan ajar dapat dikatakan berhasil guna jika bahan ajar yang digunakan 

meningkatkan hasil pembelajaran. Ada beberapa prinsip dalam bahan ajar yang 

dikemukakan Oleh Mudlofir (2011) yaitu menimbulkan minat baca, ditulis dan 

dirancang untuk siswa, menjelaskan tujuan intruksional, disusun berdasarkan pola 

belajar yang fleksibel, struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang 

akan dicapai, memberi kesempatan siswa untuk berlatih, mengakomodasi kesulitan 

siswa, memberikan rangkuman, gaya penulisan komunikatif dan semi formal, kepadatan 

berdasar kebutuhan siswa. Pemilihan bahan yang baik dan sesuai kebutuhan tidak 

mudah. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan diantaranya 

mengidentifikasi pelaksanaan pembelajaran, mulai dari apersepsi hingga penilaian 

dalam pembelajaran. Hal ini untuk mengetahui kekurangan-kekurangan di dalam 

pembelajaran yang menjadi dasar untuk memilih bahan ajar.  

Dalam Panduan Pengembangan Bahan Ajar yang diterbitkan Depdiknas, ada 6 

prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar yaitu: (1) 

dimulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk 

memahami yang abstrak, (2) pengulangan akan memperkuat pemahaman, (3) umpan 

balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa, (4) motivasi 

belajar yang tinggi adalah salah satu faktor penentu keberhasilan belajar, (5) mencapai 

tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap,akhirnya mencapai ketinggian tertentu, 

(6) mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai 

tujuan. Dengan demikian bahan ajar yang sesuai digunakan untuk siswa adalah bahan 

ajar yang mana muatan materi dirancang dari yang termudah hingga yang tersulit, 

materi bahan ajar disampaikan berulang-ulang untuk mengantisipasi siswa yang 

terlambat dalam menyerap isi bahan ajar. Umpan balik  dalam penyampaian bahan ajar 

untuk mengetahui pemahaman siswa tentang isi bahan ajar. Motivasi bahan ajar yang 

tinggi yang dimaksud adalah ketika siswa menggunakan bahan ajar siswa merasa 

tertatarik dan termotivasi untuk mempelajari materi bahan ajar. Di dalam akhir bahan 

ajar terdapat alat penilaian yang berguna untuk mengukur tingkat pemahaman dan 

penyerapan materi oleh siswa, bahan ajar memiliki tingkat keterbacaan tinggi jika pada 

saat penilaian siswa mampu di atas standar yang ditetapkan oleh guru.  

Secara umum bahan ajar memiliki beberapa fungsi baik bagi guru maupun bagi 

siswa. Bahan ajar bagi guru sebagai pedoman guru untuk merancang dan melaksanakan 

pembelajaran kepada siswa. Sedangkan bagi siswa bahan ajar sebagai wadah siswa 

untuk mengembangkan kompetensi dasar yang sudah dimiliki oleh siswa agar 

berkembang secara optimal. Bahan ajar juga berfungsi sebagai alat evaluasi pencapaian 

hasil pembelajaran. Bahan ajar yang baik sekurang-kurangnya mencakup petunjuk 

belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi pelajaran, informasi pendukung, latihan-
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latihan, petunjuk kerja, evaluasi dan respon terhadap hasil evaluasi (Prastowo dalam 

Lestari,2011:2004).  Karakteristik  

siswa dari beragam latar belakang yang berbeda akan terbantu dengan adanya bahan 

ajar, Hal ini disebabkan bahan ajar dapat dipelajari soleh siswa sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki dan juga dijadikan sebagai alat evaluasi terhadap penguasaan 

hasil belajar karena disetiap akhir dari pembelajaran pada bahan ajar terdapat alat 

evaluasi yang berguna untuk mengetahui penguasaan dan mengukur kompetensi siswa. 

Alat evaluasi dirancang dengan memperhatikan tiga ranah penilaian baik dari segi 

kognitif, fisik psikomotorik, dan sikap. Guru disini berperan untuk menjabarkan tingkat 

kemampuan yang dimiliki dengan melihat tiga ranah tersebut. Jika siswa belum 

mencapai standar kompetensi yang ditentukan, peran guru adalah membimbing siswa 

dengan remedial, sehingga siswa mampu mencapai standar kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

 Dapat disimpulkan bahwa Bahan ajar berperan penting untuk guru ataupun 

siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar sebagai perantara antara guru dan siswa, 

dimana guru menyampaikan materi pembelajaran dan siswa sebagai penyerap materi 

pembelajaran. Efektivitas pembelajaran akan sulit terwujud tanpa penggunaan bahan 

ajar. Karena pembelajaran akan berjalan kurang menarik dan cenderung membuat siswa 

merasa bosan. Oleh sebab itu, bahan ajar dianggap sebagai bahan untuk guru dan siswa 

dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Bahan ajar juga memegang peranan 

sebagai alat evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Evaluasi 

pembelajaran yang ada di bahan ajar dengan melihat proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa dan hasil belajar siswa itu sendiri. 

Tabel 1.1 Peranan Bahan Ajar 

No Peranan Bagi Guru Peranan Bagi Siswa 

1 Menghemat waktu guru dalam mengajar Siswa dapat belajar tanpa harus ada guru 

atau teman siswa yang lain 

2 Mengubah peranan guru dari seorang 

pengajar menjadi seorang fasilitator 

Siswa dapat belajar kapan saja dan dimana 

saja ia kehendaki 

3 Meningkatkan proses pembelajaran 

menjadi lebih efektiv dan interaktif 

Siswa dapat belaja sesuai kecepatan sendiri 

4 - Siswa dapat belajar menurut urutan yang 

dipilihnya sendiri 

5 - Membantu siswa untuk menjadi pelajar 

mandiri 

Sumber: Belawati (2003) 

 Bertelaah dari peranan bahan ajar baik bagi guru maupun bagi siswa, bahan ajar 

utama tidaklah cukup untuk menjadi bahan ajar utama yang digunakan di dalam 

pembelajaran, sebab bahan ajar utama yang disusun oleh pemerintah, tidak disesuaikan 

dengan kondisi siswa yang memiliki tingkat kemampuan dalam menyerap informasi 

yang tidak sama, kondisi belajar siswa yang bberagamserta fasilitas sarana dan 

prasarana di dalam pembelajaran juga berbeda.  

 Bahan ajar penunjang dapat diartikan sebagai bahan ajar pelengkap yang 

digunakan di dalam pembelajaran yang bersinergi dengan bahan ajar utama sehingga 

mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang. Bahan ajar penunjang diharapkan 

mampu mengembangkan potensi  yang ada dalam diri siswa agar siap untuk menerima 

informasi-informasi baru baik skala kecil maupun global, serta siswa mempunyai rasa 

keberanian untuk memecahkan masalah-masalah yang ditemui tanpa rasa minder dan 

tertekan. Bahan ajar penunjang selain berisi materi-materi yang akan dipelajari siswa, 
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aktivitas pembelajaran disusun agar dapat mendorong siswa mempunyai pengetahuan, 

keterampilan, sikap terpuji, dan mempunyai tingkat percaya diri yang tinggi sehingga 

siswa mampu beradaptasi dengan lingkungan.  

Bahan ajar penunjang menjadi pilihan baik untuk guru ataupun untuk siswa yang 

digunakan di dalam pembelajaran. Bahan ajar penunjang mampu menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif, bahan ajar penunjang dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan substansi pembelajaran dan penyusunan evaluasi pembelajaran yang 

mengukur kemampuan dan pemahaman siswa terhadap muatan materi yang dipelajari. 

Fungsi bahan ajar penunjang bagi guru dan siswa saling bersinergi, karena tujuan utama 

penggunaan bahan ajar penunjang adalah memudahkan siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran sehingga tujuan dan kualitas pembelajaran dapat tercapai.  

Penggunaan Bahan Ajar Penunjang Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar 

 Bahan Ajar yang baik mampu mengemas isi dari bahan ajar yang mampu 

mengembangkan kompetensi yang ada pada diri siswa. Menurut Piaget dalam Sunarto 

(2008) anak usia SD berada pada tahap operational konkret dimana siswa melihat segala 

sesuatu yang dipelajari secara utuh, dan belum dapat memaknai materi secara terpisah-

pisah. Pada usia SD siswa melihat apa yang dipelajarinya secara utuh, karena skemata 

siswa SD hanya dapat melihat gambar-gambar yang dilihat atau dipelajari secara 

menyeluruh serta kemampuan berfikir pada siswa SD berada pada taraf berfikir logis. 

Rasa percaya diri siswa mulai tumbuh dengan baik sejalan perkembangan usia siswa. 

Karena siswa ketika berada pada tahap ini butuh penghargaan orang lain agar rasa 

percaya diri tersebut terus tumbuh dengan baik. Namun saat siswa merasa gagal dalam 

mencapai tujuan perasaan kecewa dan negatif akan muncul pada diri siswa, dalam 

kondisi seperti ini siswa cenderung memakai perasaan, sehingga siswa membutuhkan 

keseimbangan antara perasaan dan kemampuan dengan kenyataan yang dihadapi oleh 

siswa. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa  siswa yang berada 

pada tahap operational konkret siswa mengembangkan pemikiran logis, siswa lebih 

paham terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangkan dan  melihat kejadiaan langsung 

melalui panca indera mereka. Siswa akan merasa kesulitan jika dihadapkan dengan 

materi pembelajaran yang bersifat konseptual, yang mana siswa dipaksa untuk berfikir 

secara abstrak dan terpisah-pisah. Hal ini tentunya akan membuat siswa merasa 

kesulitan untuk memahami apa yang dipelajari. Berdasarkan perkembangan intelektual 

dan psikososial siswa sekolah dasar belum dapat dipisahkan dari dunia nyata atau hal-

hal yang faktual, sedangkan perkembangan psikososial siswa sekolah dasar lebih mudah 

memahami pengetahuan yang baru dengan mengamti sendiri objek yang akan dipelajari.  

 Perkembangan kompetensi siswa dapat tercapai secara optimal tidak hanya pada 

hasil belajar siswa, namun dengan melihat keseluruhan proses yang dilalui oleh siswa 

hingga mencapai hasil belajar yang ditentukan. Melalui proses pembelajaran siswa 

belajar banyak hal mulai menganalisis masalah, memecahkan masalah, hingga 

bekerjasama dengan orang lain untuk bertukar fikiran mengenai masalah yang sedang 

dihadapi. Oleh karena itu, bahan ajar harus dirancang dengan memperhatikan proses 

mental dan sosial anak, baik dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan di sekitar 

siswa berada. 

 Bahan ajar yang dibutuhkan oleh siswa tidak hanya bahan ajar yang berasal dari 

pemerintah pusat, namun dapat berupa bahan ajar penunjang yang mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Bahan ajar dari pemerintah sudah didistribusikan 

merata di seluruh SD yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Namun dengan melihat 
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hasil belajar siswa yang menggunakan bahan ajar dari pemerintah jauh dari harapan. 

Siswa yang berada di lingkungan perkotaan tentunya tidak sulit untuk menyerap 

informasi yang ada pada bahan ajar tersebut. Alasan penggunaan bahan ajar penunjang 

yaitu (1) Kebanyakan materi yang terdapat pada bahan ajar dari pemerintah berisi 

Indonesia secara menyeluruh, siswa yang berada di perkotaan mempunyai fasilitas yang 

menunjang pembelajaran. Ketika siswa dihadapkan dengan materi yang sulit, guru akan 

memutar LCD proyektor atau guru meminta siswa mengoperasikan komputer untuk 

menghadirkan materi tersebut, agar siswa menjadi lebih dekat dan paham. Hal ini 

tentunya terbalik dengan siswa yang berada di pedesaan yang minim fasilitas 

pendidikan, guru di pedesaan merasa kesulitan untuk menghadirkan kehidupan nyata 

siswa sebab media pembelajaran yang digunakan oleh siswa yang berada di pedesaan 

terbatas tidak seprti yang digunakan oleh siswa ynag berda diperkotaan., (2) bahan ajar 

penunjang dirasa lebih efektif karena materi disusun dengan memperhatikan lingkungan 

belajar siswa.  

 Bahan ajar penunjang sangat penting untuk dihadirkan sebab bahan ajar 

penunjang akan mampu merangsang siswa untuk menghadapi situasi yang benar-benar 

dilihat, dirasakan, dan siswa tidak asing dengan hal tersebut. Bahan ajar penunjang 

sebaiknya dirancang oleh guru sendiri karena guru lebih mengetahui kebutuhan dan 

karakteristik siswa yang diajar. Bahan ajar penunjang disusun dengan memperhatikan 

aspek-aspek perkembangan kompetensi dasar siswa dan kemampuan siswa yang diajar. 

Sehingga prinsip-prinsip kebermaknaan dan tujuan pembelajaran mampu dicapai oleh 

guru dan siswa. 

 Bahan ajar penunjang dapat dipilih atau dikembangkan sendiri oleh guru. Bahan 

ajar penunjang dikaitkan dengan lingkungan siswa, karena siswa akan lebih mudah 

belajar dari lingkungan terdekat baru ke lingkungan secara luas. Belajar dari lingkungan 

terdekat akan membuat siswa lebih tertarik, sebab siswa lebih bebas untuk mengeksplor 

dan membangun pengetahuan sendiri secara untuk serta inisiatif siswa sendiri. Bahan 

ajar penunjang disusun dengan memasukkan beberapa aspek-aspek yang berhubungan 

dengan lingkungan siswa berada, baik aspek geografis, ekonomi, budaya, serta sosial 

kemasyarakatan. 

 Penggunaan bahan ajar penunjang digunakan beriringan dengan bahan ajar 

utama. Pada proses pembelajaran guru tetap menggunakan bahan ajar utama, bahan ajar 

penunjang dapat digunakan sebelum atau sesudah menggunakan bahan ajar utama. Pada 

saat siswa merasa kesulitan dan belum mencapai standar kompetensi yang diharapkan, 

peran bahan ajar penunjang membantu siswa agar memahami materi yang belum 

dimengerti siswa. Sehingga di akhir pembelajaran diharapkan semua kompetensi yang 

ingin dikembangkan oleh guru dapat tercapai dengan baik. 

 Melalui pemaparan di atas, Bahan ajar penunjang dengan menggunakan 

pendekatan lingkungan sangat bermanfaat, sebab siswa lebih mengenal tentang 

keanekaragaman lingkungan alam dan budaya, sehingga diharapkan dengan 

mempelajari lingkungan yang terdekat siswa akan lebih siap jika mempelajari 

lingkungan yang lebih luas. Bahan ajar penunjang dapat digunakan beriringan dengan 

bahan ajar utama, sebab bahan ajar penujang berkedudukan sebagai bahan ajar 

pelengkap bahan ajar utama. 

PENUTUP 

 Bahan ajar atau materi pembelajaran merupakan seperangkat alat yang 

digunakan di dalam pembelajaran yang di dalamnya terdapat muatan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang disusun secara sistematis yang bertujuan untuk mencapai 
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kompetensi dasar  yang sudah ditentukan. Pada bahan ajar materi pembelajaran terdiri 

dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau 

nilai.Bahan ajar harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan bahan ajar 

berbeda-beda, karena menyesuaikan kondisi belajar dan karakteristik siswa itu sendiri. 

Kebutuhan bahan ajar yang diharapkan adalah bahan ajar yang efektif dan efisien ketika 

digunakan dalam pembelajaran . 

 Bahan Ajar yang baik mampu mengemas isi dari bahan ajar yang mampu 

mengembangkan kompetensi yang ada pada diri siswa. Aktivitas pembelajaran dalam 

bahan ajar disusun dengan menyesuaikan tingkat perkembangan siswa sesuai umur. 

Sehingga substansi yang terkandung di dalam isi bahan ajar dapat diserap dengan baik 

oleh siswa. 

 Bahan ajar penunjang sangat penting untuk dihadirkan sebab bahan ajar 

penunjang akan mampu merangsang siswa untuk menghadapi situasi yang benar-benar 

dilihat, dirasakan, dan siswa tidak asing dengan hal tersebut. Bahan ajar penunjang 

sebaiknya dirancang oleh guru sendiri karena guru lebih mengetahui kebutuhan dan 

karakteristik siswa yang diajar. Bahan ajar penunjang digunakan beriringan dengan 

bahan ajar utama, apabila kedua bahan ajar tersebut digunakan saling melengkapi 

kekurangan masing-masing,  sehingga tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dapat 

tercapai secara optimal. 
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Abstrak 
Pembelajaran sains mengajarkan tentang alam beserta isinya. Salah satu pendekatan 

yang  dapat digunakan dalam pembelajarannya yaitu pendekatan keterampilan 

proses ilmiah. Dalam kurikulum 2013 keterampilan proses ilmiah diperoleh dari 

kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik yang terdiri atas lima kegiatan 

M yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan 

mengkomunikasikan. Pembelajaran tidak dapat terpisahkan dengan kegiatan 

asesmen. Kegiatan asesmen penting untuk dilaksanakan karena untuk melihat sejauh 

mana keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Asesmen keterampilan proses ilmiah 

dapat dilakukan melalui tes dan non tes.  

Kata kunci: asesmen, keterampilan proses ilmiah, pendekatan saintifik. 

Pembelajaran sains merupakan pembelajaran tentang alam. Anak belajar sains 

sejak berada di sekolah dasar. Pembelajaran sains penting diajarkan pada anak karena 

memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang alam beserta isinya. Dalam hal 

ini Samatowa (2011:4) mengemukakan beberapa alasan pentingnya pembelajaran sains 

di sekolah dasar, yaitu: (1) pembelajaran sains bermanfaat bagi kehidupan suatu bangsa, 

(2) pembelajaran sains memberikan kesempatan berpikir kritis, (3) pembelajaran sains 

tidak hanya bersifat  hafalan, akan tetapi melalui eksperimen, (4) pembelajaran sains 

mempunyai potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan.   

Pembelajaran sains selain sebagai ilmu pengetahuan juga dapat menjadi media 

informasi bagi anak karena pembelajaran sains berkaitan dengan alam semesta. Melalui 

pembelajaran sains, anak akan belajar banyak fenomena alam yang tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan anak itu sendiri. Sebagai contoh: pada tanggal 9 Maret 

2016 lalu di Indonesia terjadi suatu fenomena alam yaitu gerhana matahari total. Hal 

tersebut merupakan fenomena alam yang mana dapat dipelajari dalam pembelajaran 

sains di sekolah dasar. Hal ini tampak jelas bahwa pembelajaran sains berkaitan dengan 

fenomena alam yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. 

Dengan demikian, sebaiknya pembelajaran sains di Sekolah Dasar (1) 

memberikan pengalaman langsung pada peserta didik, (2) menanamkan pada peserta 

didik pentingnya pengamatan empiris dalam menguji pernyataan ilmiah, (3) latihan 

berpikir kuantitatif yang mendukung kegiatan belajar sains, (4) memperkenalkan dunia 

teknologi melalui kegiatan kreatif dalam kegiatan perancangan dan pembuatan alat-alat 

sederhana maupun penjelasan berbagai gejala dan keampuhan sains dalam menjawab 

berbagai masalah (Arif, 2014:18). 

Dalam pembelajaran sains, berbagai pendekatan dapat digunakan, salah satunya 

yaitu pendekatan keterampilan proses ilmiah. Keterampilan proses ilmiah menurut 

Samatowa (2011:93) merupakan keterampilan intelektual yang dimiliki dan digunakan 

oleh para ilmuwan dalam meneliti fenomena alam. Proses ilmiah menekankan pada 

pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan 

pengetahuannya. Keterampilan diartikan sebagai kemampuan menggunakan pikiran, 

nalar & perbuatan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil tertentu termasuk 

kreativitas peserta didik. Keterampilan proses ilmiah dalam kurikulum 2013 disebut 

mailto:Vinagayu@gmail.com
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sebagai pendekatan scientific yang dalam pembelajarannya menerapkan lima M, 

meliputi: kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 

informasi, dan mengomunikasikan. Melalui kegiatan lima M tersebut diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik secara 

keseluruhan. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dimaksudkan 

untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwasanya informasi dapat 

berasal dari mana saja, siapa saja, kapan saja dan tidak dari guru saja.   

Dalam suatu pembelajaran tidak dapat lepas dengan kegiatan asesmen, karena 

kegiatan asesmen penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses 

dan hasil pembelajaran tersebut. Gulikers dkk (2006) menyatakan bahwa dengan 

dilaksanakan asesmen dapat menjengkal kesenjangan antara yang dibuat-buat dan yang 

ada hubungannya dengan asesmen tersebut di satu sisi atau sisi lain yang nyata. Banyak 

bentuk asesmen yang dapat digunakan dalam menilai keterampilan proses ilmiah 

peserta didik. Asesmen yang digunakan yaitu: tes tertulis dan non tulis. Tes tertulis 

dapat berupa uraian, pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, atau isian jawaban 

singkat. Non tulis berupa kinerja, proyek, produk, dan portofolio. Tes tertulis biasanya 

dilakukan melalui kegiatan ceramah atau diskusi yang mana dalam hal ini bertujuan 

untuk mengetahui pemahaman peserta didik dalam belajarnya. Dalam hal ini Peterson & 

Quarstein (2001) menyatakan bahwa untuk kegiatan ceramah dan diskusi, pelaksanaan 

asesmennya dapat dilakukan dengan menggunakan tes pilihan ganda, benar salah, isian, 

atau soal pemecahan masalah. Sedangkan asesmen non tulis ini biasanya digunakan 

untuk mengukur kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan peserta didik.  

PEMBAHASAN 

Keterampilan Proses Ilmiah 

Peserta didik belajar sains sejak tingkat sekolah dasar. Sains/IPA menurut Arif 

(2014:3) didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan 

pengumpulan data dengan cara eksperimen, pengamatan, simulasi, penelitian, dan 

demonstrasi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang gejala-gejala alam. 

Sedangkan menurut Samatowa (2011:3) IPA merupakan ilmu yang membahas tentang 

alam yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa IPA/sains merupakan ilmu tentang alam semesta yang diperoleh melalui kegiatan 

eksperimen/percobaan, pengamatan, simulasi, penelitian, dan demonstrasi.  

Pembelajaran sains lebih menekankan pada pendekatan proses, produk, dan 

ilmiah sehingga peserta didik dapat dengan mandiri menemukan fakta-fakta, 

membangun sebuah konsep, teori, dan sikap ilmiah yang akhirnya dapat berpengaruh 

positif terhadap kualitas pembelajaran. Arif (2014:72) mengemukakan enam proses 

keterampilan proses sains yang diidentifikasikan sebagai bentuk kegiatan yang 

mengedepankan keterampilan proses sains di sekolah dasar, yaitu: kegiatan mengamati, 

kegiatan mengelompokkan, kegiatan mengukur, kegiatan menyimpulkan, kegiatan 

meramalkan, dan kegiatan mengomunikasikan.   

Menurut Glencoe Science Skill Handbook (dalam Samatowa, 2011:93), 

keterampilan proses ilmiah dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) pengorganisasian 

informasi, dalam hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan mengomunikasikan, 

menggolongkan, mengurutkan, memetakan konsep, membuat dan menggunakan tabel, 

membuat dan menggunakan grafik, (2) berpikir kritis, terdiri atas keterampilan 

mengamati dan menyimpulkan, membandingkan dan membedakan, dan mengenal sebab 

akibat, (3) mempraktikkan proses-proses sains, terdiri atas keterampilan membentuk 

definisi operasional, membentuk hipotesis, merancang sesuatu percobaan untuk menguji 
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hipotesis, memisahkan dan mengendalikan variabel, dan menfasirkan data, (4) dan 

mempresentasikan dan menggunakan data.  

Dalam kurikulum 2013, esensinya yaitu menerapkan pembelajaran tematik, 

menerapkan pendekatan saintifik, dan mengunakan penilaian autentik. Dalam hal ini 

keterampilan proses diperoleh melalui kegiatan lima M atau yang sering disebut dengan 

pendekatan saintifik. lima M tersebut meliputi kegiatan mengamati, kegiatan menanya,  

kegiatan mengumpulkan informasi, kegiatan mengolah informasi, dan kegiatan 

mengomunikasikan. Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik diharpkan dapat 

meghasilkan peserta didik yang memiliki kecakapan hidup yang layak. Hasil belajar 

melalui pendekatan saintifik melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, 

dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Hal ini dapat dilihat  dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dalam 

Kemendikbud (2013:2015) yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam 

menenal dan memahami materi menggunakan pendekatan ilmiah dan pembelajarannya 

diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber dan bukan 

diberi tahu. Berikut ini merupakan tabel keterkaitan antara langkah pembelajaran 

melalui pendekatan saintifik dengan kegiatan belajar dan kompetensi yang diharapkan. 

Gambar 1 Hasil Belajar Melalui Pendekatan Saintifik 

Sumber: Kemendikbud, 2013:214 
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 Tabel 1 Keterkaitan Antara Langkah Pembelajaran Melalui Pendekatan Saintifik  

dengan Kegiatan Belajar dan Kompetensi yang Dikembangkan 

No. 
Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Belajar 

Kompetensi yang 

Dikembangkan 

1 Mengamati  Kegiatan mengamati dapat dilakukan 

peserta didik melalui kegiatan membaca, 

mendengar, menyimak, melihat (tanpa 

atau dengan menggunakan alat/media). 

Melalui kegiatan mengamati 

dapat melatih kesungguhan, 

ketelitian, dan mencari 

informasi.  

2 Menanya  Peserta didik mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak dipahami 

dari apa yang telah diamati/pertanyaan 

untuk memperoleh informasi tentang 

apa yang diamati. 

Melalui kegiatan menanya 

dapat mengembangkan 

kreativitas, rasa ingin tahu, 

kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk 

pikiran kritis 

3 Mengumpulkan 

informasi 

Kegiatan mengumpulkan informasi 

dapat dilakukan melalui kegiatan 

eksperimen, membaca sumber lain 

selain buku teks, mengamati objek, 

beraktivitas, dan wawancara dengan 

nara sumber. 

Melalui kegiatan 

mengumpulkan informasi 

dapat mengembangkan 

karakter kepada peserta 

didik, antara lain: sikap teliti, 

jujur, sopan, menghargai 

pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, 

dan mengembangkan 

kemampuan belajar.  

4 Mengolah 

informasi/meng-

asosiasikan 

Kegiatan mengolah informasi dapat 

dilakukan melalui kegiatan mengolah 

data/informasi dari hasil 

eksperimen/mengumpulkan informasi 

maupun hasil dari kegiatan mengamati. 

 

Pengolahan informasi bersifat 

menambah keluasan dan kedalaman 

sampai pengolahan informasi yang 

bersifat mencari solusi dari berbagai 

sumber yang memiliki pendapat yang 

berbeda sampai kepada yang 

bertentangan. 

Melalui kegiatan mengolah 

informasi dapat 

mengembangkan karakter 

peserta didik, antara lain: 

jujur, teliti, disiplin, taat 

aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan 

prosedur, dan kemampuan 

berpikir induktif dan 

deduktif. 

5 Mengomunikasikan  Kegiatan mengomunikasikan dapat 

dilakukan peserta didik melalui kegiatan 

menyampaikan hasil pengamatan 

(presentasi di depan kelas), kunjung 

karya, karya kunjung.  

Melalui kegiatan 

mengomunikasikan dapat 

mengembangkan karakter 

peserta didik, antara lain: 

jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir 

sistematis, mengambangkan 

kemampuan berbahasa 

dengan yang baik dan benar. 

Sumber: Adaptasi Permendikbud No 81a tahun 2013 

 

Proses pembelajaran dikatakan ilmiah apabila memenuhi kriteria-kriteria ilmiah. 

Majid (2014:197) menyebutkan kriteria-kriteria pembelajaran yang ilmiah, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Materi pembelajaran berbasis fakta. 

2. Interaksi guru dengan peserta didik terbebas dari pemikiran yang menyimpang dari 

alur berpikir logis. 

3. Mendorong peserta didik untuk berpikir analitis dan kritis. 
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4. Mendorong peserta didik untuk berpikir berdasarkan hipotesis. 

5. Mengembangkan pola berpikir rasional dan objektif dalam merespon materi 

pelajaran. 

6. Pembelajaran berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris. 

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara jelas dan sederhana.  

Dari penjelasan tersebut bahwasanya pembelajaran dengan pendekatan 

keterampilan proses ilmiah/pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik aktif dan kreatif dalam mengumpulkan dan mngolah informasi. 

Peserta didik dihadapkan dengan tugas-tugas yang nyata sesuai dengan lingkungan 

tempat tinggalnya. Oleh sebab itu perlu dilakukan asesmen yang sesuai dengan 

pembelajaran tersebut yaitu memberikan nilai kepada peserta didik menggunakan 

berbagai macam bentuk asesmen.  

Asesmen 

Asesmen menurut Pierangelo & Giuliani (2012:21) merupakan proses yang 

kompleks dilaksanakan dalam berbagai disiplin ilmu baik formal maupun informal 

dalam rangka untuk mengumpulkan informasi peserta didik. Asesmen menurut Mawby 

& Dunn (2012:139) merupakan proses pengumpulan informasi untuk suatu keputusan, 

hal ini berbeda dengan tes atau ujian. Akan tetapi ini berkaitan dengan informasi tentang 

kemajuan belajar peserta didik. Berdasarkan definisi asesmen tersebut, asesmen 

merupakan suatu proses untuk mengumpulkan informasi peserta didik sebagai upaya 

untuk melihat kemajuan belajar peserta didik. Dalam hal ini asesmen berbeda dengan 

tes atau ujian. Ketika guru melaksanakan asesmen sebaiknya memperhatikan beberapa 

hal yang perlu dilakukan, agar hasil asesmen yang diperoleh sesuai dengan harapan dan 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kusairi (2013:5) menjelaskan ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan asesmen, antara lain (1) berorientasi pada 

kompetensi, (2) menyeluruh, (3) valid, (4) handal, (5) adil dan terbuka, (6) mendidik, 

(7) berkesinambungan, dan (8) bermakna.   

United Kingdom Assessment Reform Group dalam Warsono & Hariyanto  

(2014:277) menyebutkan 5 prinsip dari asesmen untuk pembelajaran, yang meliputi (1) 

menyediakan umpan balik bagi peserta didik, (2) peserta didik terlibat aktif dalam 

pembelajaran, (3) pengaturan pengajaran terkait tanggung jawab terhadap hasil 

asesmen, (4) pengenalan terhadap pengaruh asesmen yang kuat terhadap motivasi dan 

harga diri peserta didik, (5) terpenuhinya kebutuhan peserta didik untuk mampu menilai 

diri mereka sendiri dan memahami bagaimana cara memperbaikinya.   

Beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh guru untuk memperbaiki asesmen peserta 

didik sebelum, selama, dan setelah pembelajaran. Adapun daftar pertanyaannya dapat 

dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2 Pembuatan Keputusan Guru Sebelum, Selama, dan Setelah Pembelajaran 

Prapembelajaran Selama Pembelajaran Setelah Pembelajaran 

Apakah peserta didik saya 

memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan 

untuk keberhasilannya? 

Apakah peserta didik 

memperhatikan saya? 

Seberapa banyak materi yang 

telah dipelajari oleh peserta 

didik saya? 

Hal apa yang dapat menarik 

peserta didik saya? 

Apakah peserta didik 

memahami materi yang saya 

ajarkan? 

Apa yang harus saya lakukan 

setelah ini? 

Hal apa yang akan memotivasi 

peserta didik saya? 

Kepada siapakah saya harus 

memberikan pertanyaan? 

Apakah saya harus meninjau 

ulang materi yang belum 

dipahami oleh peserta didik? 

Berapa lama saya akan 

menguraikan setiap 

subtema/materi? 

Jenis pertanyaan yang seperti 

apa yang harus saya ajukan? 

Nilai seperti apakah yang akan 

saya berikan? 

Strategi pembelajaran apakah 

yang harus saya gunakan? 

Bagaimana saya harus merespon 

pertanyaan peserta didik? 

Apakah yang harus saya 

katakana kepada peserta didik? 

Bagaimana saya harus menilai 

peserta didik? 

Kapankah saya harus 

menghentikan pembelajaran? 

Bagaimana saya harus merubah 

pembelajaran pada kesempatan 

berikutnya? 

Seperti apakah jenis belajar 

kelompok yang harus saya 

gunakan? 

Peserta didik yang manakah 

yang membutuhkan 

bantuan/pendampingan dalam 

belajar? 

Apakah nilai tes benar-benar 

mencerminkan apa  yang 

diketahui oleh peserta didik 

saya? 

Apa saja tujuan atau target 

pembelajaran saya? 

Peserta didik yang manakah 

yang dapat belajar secara 

mandiri? 

Apakah ada hal yang 

disalahartikan oleh peserta 

didik? 

Sumber: (Adaptasi Santrock, 2009:354) 

Asesmen Keterampilan Proses Ilmiah 

Kegiatan asesmen tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pembelajaran. Agar 

kegiatan pembelajaran tampak berhasil atau tidak, maka dilakukan kegiatan asesmen. 

Guru sebelum melakukan asesmen, sebaiknya membuat perencanaan yang baik dan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan terlebih dahulu, karena melalui perencanaan yang 

baik, maka guru dapat melaksanakan asesmen dengan optimal dan mendapatkan hasil 

yang baik.  Dalam pembelajaran sains untuk menilai keterampilan proses ilmiah, guru 

dapat menggunakan berbagai bentuk asesmen. Asesmen tes dan non tes. Asesmen tes 

dalam pembelajaran di sekolah dasar dapat dilakukan melalui tes tulis, sedangkan 

asesmen non tes dilakukan melalui pengamatan dengan instrumen yang digunakan yaitu 

rubrik penilaian. Bentuk asesmen keterampilan proses ilmiah berdasarkan waktunya 

dapat dilakukan melalui asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif.  

Asesmen diagnostik menurut (Arif, 2014:200) merupakan penilaian yang 

dilakukan untuk menentukan tingkat kompetensi peserta didik dan untuk mengetahui 

kemampuan awal peserta didik. Asesmen formatif menurut Gordon, dkk (2014) 

merupakan proses yang digunakan guru dan peserta didik selama pengajaran untuk 

memberikan umpan balik untuk menyesuaikan pengajaran dan pembelajaran yang 

berkelanjutan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dari hasil yang 

diharapkan. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir unit pembelajaran.  

Dalam penilaian keterampilan proses ilmiah guru melaksanakannya secara 

real/nyata. Tidak ada kata mengarang nilai. Semua penilaian ada bukti. Dalam hal ini 

Samatowa (2006:165) menjelaskan bahwa ada beberapa pemaknaan penilaian 

keterampilan proses ilmiah, antara lain: (1) guru melakukan penilaian dengan meminta 

peserta didik untuk melakukan tugas-tugas yang nyata, (2)  tugas-tugas peserta didik 
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merupakan analogi dari berbagai masalah yang dihadapi peserta didik berdasarkan 

keingintahuan dalam memecahkannya, (3) penilaian berbasis pada tiga ranah, yaitu 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Artinya keterampilan proses menilai semua tiga 

ranah secara menyeluruh.  

Agar proses dan hasil belajar tercapai, maka guru perlu memperhatikan prinsip-

prinsip asesmen keterampilan proses ilmiah. Sudjana (2008:9) menyebutkan beberapa 

prinsip asesmen keterampilan proses ilmiah, antara lain: 

1. Penilaian hendaknya sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan buku pelajaran, 

serta aktivitas atau keterampilan peserta didik dalam pembelajaran. 

2. Penilaian proses ilmiah mencakup tiga ranah secara berkesinambungan yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

3. Menggunakan berbagai bentuk asesmen yang sesuai untuk mengukur kemampuan 

peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor. 

4. Terdapat tindak lanjut penilaian. 

PENUTUP 

Salah satu pendekatan pembelajaran dalam pembelajaran sains yaitu pendekatan 

keterampilan proses ilmiah. Dalam kurikulum 2013 melalui pembelajaran tematik 

keterampilan proses diperoleh dari kegiatan lima M atau yang disebut dengan 

pendekatan saintifik. Kegiatan lima M tersebut yaitu kegiatan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Suatu 

pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan asesmen. Asesmen dilaksanakan 

untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Asesmen keterampilan proses dapat 

dilakukan melalui tes dan non tes. Berdasarkan waktunya asesmen terdiri atas tiga 

bentuk asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. 
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Abstrak 
Level berpikir geometri dapat menggambarkan kemampuan geometri siswa. Van 

Hiele menyatakan bahwa seseorang akan melalui lima tahap perkembangan berpikir 

dalam belajar geometri. Kelima tahap perkembangan level berpikir tersebut adalah 

level 0 (visualisasi), level 1 (analisis), level 2 (deduksi informal), level 3 (deduksi), 

dan level 4 (rigor). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan level berpikir geometri Van Hiele pada siswa kelas VIII SMP 

Islam Hasanuddin Dau Malang. Indentifikasi kemampuan geometri ditinjau dari 

level perkembangan berfikir Van  Hiele, dapat dijadikan  informasi  dalam  

mengatasi kesulitan mempelajari  geometri. Metode penelitian yang digunakan 

dalam pelaksanaan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Instrumen yang 

digunakan adalah tes berpikir geometri Van Hiele Geometry Test (VHGT). 

Pemberian tes berpikir geometri dilakukan kepada 6 siswa kelas VIII SMP Islam 

Hasanudin Dau Malang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, siswa berada pada 

level 0 dan 1. Siswa pada level 0 (visualisasi) mampu mengenali bentuk dari 

tampilan visual bangun. Sedangkan siswa pada level 1(analisis)  sudah  dapat  

menganalisis  suatu  konsep  serta  dapat  menentukan  sifat-sifat suatu  bangun 

namun siswa belum  sepenuhnya  menjelaskan  hubungan antara sifat-sifat dan 

belum  dapat  memahami  definisi pada suatu bangun geometri.  

Kata kunci: level berpikir, geometri, van hiele. 

Salah satu bidang ilmu yang menggunakan kemampuan berpikir yang cukup 

tinggi adalah matematika. Matematika memiliki peranan yang penting dalam dunia 

pendidikan. Diantara  berbagai  cabang  matematika geometri menempati posisi khusus 

karena menyentuh  hampir  semua  aspek kehidupan. Banyak  benda-benda di  

lingkungan sekitar yang  menyerupai bentuk  bangun geometri  yang  sering  dijumpai, 

misalnya ventilasi, jendela, pintu, layang-layang dan lain-lain. Jane (2006) menyatakan 

bagaimana pentingnya geometri perlu dipelajari, “Geometry  touches on  every  aspect  

of  our  lives”.  It  is  important  to explore the shapes, lines, angles, and space that are 

woven  into our students‟ daily  lives as well as our own”. 

 National Council of Teaching of Mathematic (NCTM) dalam Principle and 

Standards for School Mathematics tahun 2000, menyebutkan bahwa tujuan 

pembelajaran geometri di sekolah menengah antara lain adalah agar siswa dapat : 

pertama, mendeskripsikan dengan jelas, mengklasifikasi dan memahami hubungan 

antara jenis-jenis bangun dimensi dua dan dimensi tiga dengan menggunakan definisi 

dan sifat-sifatnya. Kedua, memahami hubungan antara sudut, panjang sisi, keliling, luas 

dan volume dari bangun yang sama. Ketiga, membuat dan mengkritisi argumen induktif 

dan deduktif mengenai ide dan hubungan geometri, seperti kekongruenan, kesamaan 

dan hubungan Pythagoras. Walle (1994) mengemukakan  lima alasan  lain pentingnya 

geometri untuk dipelajari. Pertama, geometri  membantu  manusia  memiliki  apresiasi 

yang  utuh  tentang  dunianya.  Kedua,  eksplorasi dalam  geometri  dapat membantu 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Ketiga, geometri memerankan  

peran  utama  dalam  bidang matematika  lainnya. Keempat, geometri digunakan oleh 

mailto:niyalagi@gmail.com
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banyak orang dalam kehidupan mereka sehari-hari.  Terakhir,  geometri  penuh  teka-

teki  dan menyenangkan. 

Secara informal geometri sebenarnya telah dikenal oleh siswa sejak mereka masih 

dini melalui obyek-obyek visual berbentuk geometri yang ada disekitar mereka. 

Meskipun demikian kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa materi 

geometri kurang dikuasai oleh sebagian besar  siswa.  Masih  banyak  siswa  yang  

mengalami  kesulitan  dalam  belajar  geometri  sehingga prestasi  siswa  dalam  

geometri  masih  belum  memuaskan (Nur‟aeni, 2000). Ikhsan (2008) menyatakan 

bahwa diantara beberapa cabang matematika pemahaman terhadap geometri menempati 

posisi yang paling memprihatinkan, yaitu paling rendah prestasi belajarnya. Sependapat 

dengan hal tersebut Sutama (2014) menyatakan bahwa hasil tes geometri masih kurang 

memuaskan (lebih rendah) dibandingkan dengan hasil tes materi matematika lainnya. 

Berdasarkan laporan  Trend  in  International Mathematics  and  Science Study (TMISS, 

2011) menerangkan bahwa siswa tingkat VIII pada tahun 2011 menunjukkan  nilai  

skala  rata-rata kemampuan matematika  siswa di  Indonesia  menduduki peringkat 37 

dari 43 negara. Peringkat Indonesia bahkan berada  di  bawah negara ASEAN lainnya 

seperti Singapura, Thailand dan Malaysia.  Laporan tersebut  juga  menunjukkan  bahwa 

kemampuan  geometri  siswa  di Indonesia  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  

materi matematika  lain  seperti  aljabar (algebra),  bilangan  (number) maupun data 

and chance. Banyak faktor  penyebab  rendahnya prestasi  siswa  dalam  geometri, salah 

satunya yaitu dalam penyampaian materi dan tingkat kemampuan siswa dalam 

menerima materi yang diberikan. Pembelajaran  geometri  perlu mempertimbangkan  

tingkat  berpikir  siswa  dalam geometri. Suherman (2003) menyatakan bahwa 

pembelajaran yang tidak memperhatikan tingkat perkembangan kemampuan siswa 

kemungkinan besar akan mengakibatkan siswa mengalami kesulitan karena apa yang 

disajikan tidak sesuai dengan kemampuan siswa dalam menerima materi yang 

diberikan.  

Teori mengenai proses perkembangan yang dilalui  siswa  dalam  mempelajari  

geometri adalah teori Van Hiele. Van Hiele menyatakan bahwa dalam  mempelajari  

geometri siswa  mengalami  perkembangan  kemampuan berpikir melalui level-level 

tertentu. Van Hiele menyatakan bahwa terdapat lima tingkat berpikir anak dalam bidang 

geometri. Setiap  tahap mengambarkan proses pemikiran yang diterapkan dalam 

konteks geometri, yaitu; (1) level 0 (visualisasi), (2) level 1 (analisis), (3) level 2 

(deduksi informal), (4) level 3 (deduksi), (5) level 4 (rigor). (Usiskin, 1982; Crowley, 

1987; Clements & Battista,1992; Walle, 2001; Rouadi, 2014). 

Level  0 atau level visualisasi, pada  level  ini  siswa  mengenal  bentuk-bentuk 

geometri hanya sekedar karakteristik visual dari  suatu  objek.  Siswa memandang  

objek  secara  keseluruhan namun tidak terfokus pada sifat-sifat objek yang diamati.  

Oleh karena  itu,  pada  level  ini  siswa  tidak  dapat memahami  dan  menentukan  sifat  

geometri  dan karakteristik  bangun  yang  ditunjukkan (Clements & Battista, 1992).  

Sebagai contoh,  pada  tingkat  ini  siswa  mengetahui bentuk pintu sebagai suatu 

bangun persegi panjang, tetapi ia belum menyadari karakteristik  keseluruhan dari  

bangun  persegi panjang tersebut). 

Level 1 atau level analisis, pada  level  ini  sudah  terlihat    adanya analisis  siswa  

terhadap  konsep  dan  sifat-sifat bangun  geometri.  Siswa  dapat  menentukan  sifat-

sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, pengukuran, menggambar  dan 

membuat model. Meskipun demikian, siswa belum sepenuhnya  dapat menjelaskan  

hubungan  antara sifat-sifat tersebut, belum dapat melihat hubungan antara  beberapa  
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bangun  geometri  dan  mereka belum  mampu  memahami  definisi (Clements & 

Battista, 1992).  Sebagai contoh,  pada  level  ini  siswa  sudah  bisa mengatakan  bahwa  

suatu  bangun  merupakan persegi  panjang  karena  bangun  itu  mempunyai empat  

sisi, dan semua sudutnya siku-siku. 

Level 2 atau level deduksi  informal, pada level ini, siswa sudah dapat melihat  

hubungan  sifat-sifat  pada  suatu  bangun geometri  dan  sifat-sifat  dari  berbagai  

bangun dengan menggunakan deduksi  informal, dan dapat mengklasifikasikan  bangun-

bangun  secara hierarki.  Menurut Crowley(1987) siswa pada tahap berpikir ini sudah 

dapat melihat hubungan sifat-sifat pada suatu bangun. Misalnya, pada jajar genjang sisi 

yang berhadapan sejajar mengakibatkan sudut-sudut yang berhadapan sama besar, 

maupun hubungan antara beberapa bangun, seperti persegi adalah presegi panjang sebab 

mempunyai semua sifat-sifat persegi panjang. Jadi pada tahap ini penalaran siswa sudah 

dapat membuat definisi-definisi abstrak, dan dapat memberikan argumen-argumen 

infomal serta mengklasifikasi bangun-bangun dengan hierarkis (mengurutkan sifat-

sifat). 

Level 3 atau deduksi  formal, pada level ini  siswa  tidak hanya  sekedar  

menerima  bukti  tetapi  sudah mampu  menyusun  bukti.  Siswa mampu membuat 

sebuah daftar aksioma dan definisi untuk membuat teorema. Siswa juga membuktikan 

teorema  tersebut dengan menggunakan pemikiran logis, dibandingkan pemikiran pada 

tahap 2 yang lebih cenderung informal. Usiskin (1982) menemukan bahwa pada tahap 

ini siswa sudah memahami peranan pengertian, definisi-definisi, aksioma-aksioma dan 

teorema-teorema pada geometri 

Level 4 atau level rigor, pada level ini siswa bernalar secara formal dalam sistem 

matematika dan dapat menganalisis konsekuensi dari manipulasi aksioma dan definisi. 

Saling keterkaitan antara bentuk yang tidak didefinisikan, aksioma, definisi, teorema 

dan pembuktian formal dapat dipahami. Clements & Battista (1992) menyebut level 

rigor  dengan  level  metamatematika. Pada level  ini,  matematikawan  bernalar  secara  

formal dalam sistem matematika serta dapat menganalisis konsekuensi dari manipulasi 

aksioma dan definisi.Pada level ini memerlukan tahap berpikir yang kompleks dan 

rumit, oleh karena itu level ini jarang dicapai oleh siswa sekolah menengah atas. 

Menurut Crowley(1987) level-level berfikir  geometri  dari  teori  Van Hiele 

memiliki karakteristik yaitu : 1) level berpikir akan dilalui  siswa  secara berurutan. Saat  

siswa  melalui suatu level  berarti siswa telah mengalami cara berfikir  geometri  sesuai  

level  itu  dan  telah terbentuk pemikiran yang akan menjadi fokus pada level 

berikutnya. 2) Level berfikir  berdasarkan  teori  Van  Hiele tidak  bergantung  usia,  

namun lebih  banyak  bergantung  pada  isi, metode  dan media  pembelajaran  daripada  

umur  dan kematangan.  Hal inilah yang  menjadikan  alasan guru  harus  menyediakan  

pengalaman  belajar yang cocok dengan tahap berpikir siswa.  3)  Pengalaman  geometri  

memiliki  pengaruh terbesar  pada  tingkat  kecepatan melalui  suatu level.   

Beberapa  penelitian  yang  dilakukan, menunjukan  bahwa  siswa  pada  sekolah 

menengah awal  baru  sampai  pada  level  0-2  pada  teori  Van Hiele.  Penelitian  yang  

dilakukan  Burger  & Shaughnessy (1986)  menyatakan bahwa  level berpikir siswa  

SMP  dalam  belajar geometri  tertinggi  pada level 2 (deduksi  informal)  dan    

sebagian  besar berada  pada  level  0  (visualisasi).  Pernyataan  ini juga didukung oleh 

pendapat Walle (2001) yang menyatakan bahwa sebagian besar siswa SMP/MTs berada 

pada antara level 0 (visualisasi) sampai level 2 (deduksi informal). Anwar (2012) 

mengemukan bahwa hasil analisis level berpikir geometri Van Hiele pada siswa SMP 

berada pada level 0 (visualisasi), level 1 (analisis) dan level 2 (deduksi informal). Pada 
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level visualisasi siswa mampu mengindentifikasi suatu bangun namun belum mampu 

memahami sifat - sifat bangun geometri. Pada tahap analisis, siswa telah mampu 

menentukan sifat dari bangun dan menggambarkan bangun sesuai dengan sifat yang 

diberikan. Sedangkan pada tahap deduksi informal siswa mampu menentukan 

kebenaran dari sebuah pernyataan tetapi belum bisa memberikan alasan atau penjelasan 

atas jawaban yang diberikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestariyani (2014) 

menyatakan bahwa siswa SMP kelas VII dan VIII sebanyak 28,71% berada pada level 0 

(visualisasi), 44,02% berada pada  level 1 (analisis). Siswa yang berada pada level 2 

(deduksi informal) hanya 5,26%. Masih ada siswa yang berada belum mencapai level 

visualisasi yakni sebesar 1,91% dan tidak ada siswa yang berada pada level 3 (deduksi 

formal) dan level 4 (rigor). Purwanto (2014) mengemukakan bahwa karakteristik 

berpikir geometri pada siswa SMP kelas VII dan VIII sebagian besar berada pada level 

0 (visualisasi) dan level 1 (analisis) dimana pada level analisis siswa mampu 

mengindentifikasi sifat sebuah bangun geometri dengan cara mengukur atau melipat 

namun tidak secara terperinci melakukan pengindentifikasian terhadap sifat-sifat bagun. 

Siswa juga dapat mengidentifikasi sifat yang sama dan berbeda dari dua buah bangun, 

namun tidak dapat melihat hubungan antara bangun tersebut. Selain itu siswa juga dapat 

menyelesaikan masalah geometri yang berkaitan dengan sifat-sifat bangun segi empat, 

namun sebagian besar siswa jarang sekali mengaplikasikan sifat-sifat dari bangun.  

Kemampuan yang dimiliki siswa harus sesuai dengan tahap berpikirnya, karena 

kecakapan berpikir siswa dalam belajar sangat memepengaruhi hasil belajar siswa. 

Analisis kemampuan sesuai tahap berpikirnya ini penting, karena dengan dilakukannya 

kegiatan analisis tersebut guru mengetahui kemampuan yang dimiliki siswanya. Teori 

perkembangan berpikir geometri yang dapat digunakan adalah teori Van Hiele. Teori 

berpikir Van Hiele dianggap sesuai untuk mendeskripsikan kemampuan intelektual 

siswa dalam bidang geometri Abdusakkir (2010) mengungkapkan bahwa dalam 

pembelajaran Pengetahuan  mengenai  level perkembangan berfikir Van Hiele dan 

keterampilan dasar  geometri  siswa,  dapat memberikan  referensi kepada  seorang  

pengajar  untuk  mengambil keputusan  dalam  memilih  model  dan  media 

pembelajaran yang  tepat bagi  siswanya. Pembelajaran geometri yang efektif apabila 

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan level kemampuan berpikir siswa (Sulkha, 2010).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru SMP Islam Hasanudin Dau 

pada tanggal 14 Oktober 2015 diperoleh informasi tentang kemampuan geometri yang 

dimiliki siswa serta menyatakan bahwa nilai siswa pada materi geometri kelas VIII 

cukup rendah, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pekerjaan rumah (PR), nilai kuis dan 

saat proses pembelajaran, terdapat siswa yang bisa menerima pelajaran namun masih 

banyak siswa yang kurang paham dengan materi yang disampaikan. Dengan adanya 

permasalahan tersebut, maka peneliti termotivasi melakukan penelitian untuk 

menganalis level berpikir geometri siswa berdasarkan level Van Hiele. Penelitian  ini  

bertujuan  untuk  mengetahui level  berpikir  geometri dan mendeskripsikan level 

berpikir geometri siswa berdasarkan teori  Van  Hiele pada siswa kelas VIII SMP Islam 

Dau Malang. Identifikasi level berpikir  geometri  siswa ditinjau  dari  level  

perkembangan  berfikir    Van Hiele,  nantinya dapat  dijadikan  alternatif  pengetahuan  

dalam melakukan  proses  belajar  mengajar  matematika, khususnya dalam 

pembelajaran geometri. 

METODE  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan 

penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

983 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang 

disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan 

dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun termasuk dari peneliti 

(Creswell, 2012).  

Penelitian ini dilakukan di SMP  Islam Hasanudin Dau yang terletak pada Jl.Raya 

Mulyoagung no. 51 Dau Kabupaten Malang. Pemilihan Subjek dalam penelitian ini 

adalah 6 (enam) siswa kelas VIII SMP Islam Hasanuddin yaitu 2 siswa dengan 

kemampuan tinggi (1 laki-laki & 1 perempuan), 2 siswa dengan kempuan sedang (1 

laki-laki & 1 perempuan) dan 2 siswa dengan kemapuan rendah (1 laki-laki & 1 

perempuan). Penentuan subjek seperti ini diharapkan masing - masing subjek mewakili 

dan dapat menggambarkan kondisi lapangan. Penentuan kategori kemampuan siswa 

didasarkan pada nilai rapot serta masukan dari guru pengajar matematika serta wali 

kelas dan dengan mempertimbangkan kemampuan komunikasi siswa agar komunikasi 

yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Setelah itu keenam subjek diberi tes  

perkembangan  berpikir  geometri Van Hiele Geometry Test (VHGT) dan wawancara. 

Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan level berpikir geometri  siswa berdasarkan data 

yang diperoleh dalam bentuk narasi.  Adapun metode penentuan yang digunakan dalam 

menentukan subjek penelitian dirangkum dalam diagram berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Diagram Alur Pemilihan Subjek Penelitian 
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Tes  yang  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  berpikir  geometri siswa  

berupa    Van  Hiele  Geometry  Test (VHGT)  yang  dikembangakan  oleh  The 

Cognitive  Development  and  Achievment in  Secondary  School  Geometry  Project 

(CDASSG) yang telah dialih bahsakan ke dalam bahasa Indonesia. Tes berpikir geometri 

(VHGT) digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan kemampuan berpikir 

geometri siswa. Tes berpikir geometri disusun berdasarkan karateristik teori Van Hiele, 

dimana setiap tingkatannya menggambarkan proses pemikiran yang diterapkan dalam 

konteks geometri. VHGT berupa tes pilihan ganda berisi 25 soal yang disusun kedalam 

5 level berpikir geometri yang disampaikan Van Hiele. Tes berpikir geometri terdiri dari 

25 pertanyaan, setiap tahapnya dibagi menjadi lima pertanyaan. Subtes tahap 0 

mencakup lima pertanyaan, subtes tahap 1 mencakup lima pertanyaan, dan seterusnya.  

subtes tahap 0 (visualisasi) pertanyaan no.1-5, subtes tahap 1 (analisis) pertanyaan no. 

6-10, subtes tahap 2 (deduksi informal) pertanyaan no.11-15, subtes tahap 3 (deduksi) 

pertanyaan no.16 - 20, dan  subtes tahap 4 (rigor) pertanyaan no.20 - 25. Setiap 

pertanyaan siswa menjawab yang benar sesuai dengan kemampuan tingkat berpikir 

geometri yang dimiliki. Pada test perkembangan berpikir geometri Van Hiele VHGT 

setiap level terdiri dari lima pertanyaan dengan kriteria dalam menentukan level berpikir 

geometri yaitu : a) Jika siswa dapat menjawab 3 - 5 pertanyaan dengan benar pada level 

0 maka siswa tersebut mencapai tingkat berpikir geometri level 0; b) jika siswa dapat 

menjawab 3 - 5 pertanyaan dengan benar pada level 1 maka siswa tersebut mencapai 

tingkat berpikir geometri level 1 dan seterusnya; c) jika siswa tidak menjawab dengan 

benar 3 atau lebih pertanyaan pada level 2, 3 dan 4, maka siswa tersebut mencapai 

tingkat berpikir geometri level 1.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memperoleh  data 

tentang level kemampuan berpikir geometri  siswa yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1 Deskripsi Level berpikir Geometri Van Hiele 

Subjek Level Berpikir Geometri 

Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

LS1 √ - - - - 

PS2 √ - - - - 

LS3 √ √ - - - 

PS4 √ - - - - 

LS5 √ √ - - - 

PS6 √ √ - - - 

Tes perkembangan level berpikir geometri ini diberikan kepada enam orang siswa 

yang telah terpilih sebagai subjek penelitian. Tes VHGT sebanyak 25 soal yang terbagi 

menjadi lima subtes yang masing-masing subtes terdiri dari lima soal, diperoleh hasil 

yaitu pada subtes level 0 yaitu level visualisasi, pada level ini subjek LS1, PS2 mampu 

menjawab dengan benar tiga soal dari lima soal pada subtes level 0 namun masih 

mengalami kesalahan dalam memberikan nama bangun datar pada bangun jajar 

genjang. Subjek LS3, PS4, LS5 dan PS6 mampu menjawab dengan benar kelima soal 

pada subtes level 0. Pada tahap ini menunjukan bahwa siswa mengetahui bentuk suatu 

bangun geometri dari gambar yang pada test VHGT. Siswa dapat mengelompokkan 

bangun  datar segitiga dan segiempat serta  memberi nama  pada masing-masing  

bangun  geometri  berdasarkan penampilan  bangun  dan  banyaknya  sisi  pada bangun  

geometri  tersebut. Siswa mampu menentukan perbedaan bangun segitiga dan segiempat 

dari bentuk gambar. Keenam subjek dapat menjawab benar minimal tiga dari lima soal 
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yang diajukan pada subtest level 0 hal ini menunjukan bahwa keenam subjek telah 

mencapai level 0 atau level visualisasi.  

Pada subtes level 1 yaitu level analisis subjek LS1 hanya mampu menjawab satu 

dari lima soal yang diberikan yaitu mampu menentukan sisi yang tegak lurus pada 

persegi namun mengalami kesulitan dalam memahami dan mendeskripsikan secara 

spesifik sifat-sifat pada bangun geometri dan hanya fokus pada bentuk dan ukuran sisi 

dari bangun geometri. Subjek LS1 hanya mampu menjawab benar satu dari lima 

pertanyaan pada subtes level 1 maka subjek LS1 dikategorikan masuk pada level 0 atau 

level visualisasi. Subjek PS2 dan PS4 hanya mampu menjawab benar dua dari lima soal 

yaitu mampu menentukan sisi yang tegak lurus pada persegi dan menunjukan minimal 

dua sudut yang memiliki ukuran sama besar pada segitiga sama kaki, namun mengalami 

kesulitan dan tidak memahami istilah diagonal pada bangun segiempat serta kesulitan 

dalam memahami hubungan sifat pada bangun segiempat. Subjek PS2 dan PS4 hanya 

mampu menjawab benar dua dari lima pertanyaan pada subtes level 1 maka subjek LS1 

dikategorikan masuk pada level 0 atau level visualisasi. 

Subjek LS3, LS5 dan PS6 mampu menjawab benar empat dari lima soal yang 

diberikan pada subtes level 1, yaitu mampu menentukan sisi yang tegak lurus pada 

persegi, mengetahui diagonal memiliki panjang yang sama pada persegi panjang, 

mengetahui bahwa sisi yang berlawanan pada persegi panjang memiliki panjang yang 

sama serta mampu menentukaan sifat-sifat pada bangun belah ketupat. Ketiga subjek 

tersebut mampu memahami dan mendeskripsikan sifat-sifat bangun geometri pada soal 

tahap 1. Subjek LS3, LS5 dan PS6 mampu menjawab benar empat dari lima soal yang 

diberikan pada subtes tahap 1 maka subjek LS3, LS5 dan PS6 masuk dalam kategori 

level 1 atau level analisis. 

Pada subtes tahap 2 yaitu level deduksi informal subjek LS3 tidak dapat 

menjawab dengan benar seluruh soal yang diberikan pada subtes tahap 2, subjek LS3 

belum dapat mengetahui  hubungan  sifat-sifat  pada  bangun segi empat dan segitiga 

serta belum dapat mengklasifikasikan  bangun-bangun  secara hierarki, dari hasil 

tersebut maka subjek LS3 masuk dalam kategori level 1 dan tidak dapat melanjutkan 

pada subtes ketiga. Subjek LS5 dan PS6 hanya mampu menjawab benar satu dari lima 

soal yang diberikan yaitu dapat menentukan bahwa persegi panjang juga merupakan 

persegi dengan menyatakan banyaknya sisi serta sudut-sudut yang ada pada kedua 

bangun tersebut sama  namun tidak dapat merinci lebih spesifik hubungan sifat-sifat 

antara persegi panjang dengan jajar genjang serta masih mengalami kesulitan 

menentukan hubungan sifat-sifat pada segitiga sama sisi. Subjek LS5 dan PS6 hanya 

mampu menjawab benar satu dari lima soal yang diberikan pada subtes tahap 2 maka 

subjek LS5 dan PS6 masuk dalam kategori level 1 atau level analisis.  

PENUTUP  

Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  level  berpikir  geometri  siswa 

berdasarkan teori Van Hiele dapat  disimpulan  bahwa  siswa  kelas VIII  SMP  Islam 

Hasanudin Dau  berada pada level 0 (visualisasi) dan level 1 (analisis).  Siswa pada 

level 0 (visualisasi) mampu mengenali bentuk dari tampilan visual bangun namun 

belum memahami sifat-sifat yang ada pada bangun geometri. Sedangkan siswa pada 

level 1(analisis)  sudah  dapat  menganalisis  suatu  konsep  serta  dapat  menentukan  

sifat-sifat suatu  bangun namun siswa belum  sepenuhnya  menjelaskan  hubungan 

antara sifat-sifat dan belum  dapat  memahami  definisi pada suatu bangun geometri. 

Setelah mengetahui deskripsi level berpikir geometri siswa, maka hasil penelitian ini 

dapat dijadikan bahan refrensi bagi guru dalam menentukan cara mengajar yang tepat 
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dan efektif sesuai dengan kemampuan geometri (berdasarkan level berpikir Van Hiele) 

yang dimiliki oleh siswa. Guru dapat mengembangkan metode,  strategi,  maupun 

model  pembelajaran  yang  mampu meningkatkan keterampilan dasar  siswa dalam 

belajar  geometri, serta merancang pembelajaran khususnya pada materi geometri yang 

membantu atau mengurangi miskonsepsi yang terjadi pada siswa. 
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Abtsrak 
Era globalisasi seperti sekarang ini, institusi pendidikan formal mengemban tugas 

penting untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang 

berkualitas di masa depan. Di lingkungan pendidikan persekolahan (education as 

schooling), guru profesional memegang kunci utama bagi peningkatan mutu SDM 

masa depan. Guru merupakan tenaga profesional yang melakukan tugas pokok dan 

fungsi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik sebagai 

aset manusia. Sekolah dasar sebagai satuan pendidikan formal yang pertama sebagai 

usaha awal pembinaan dan pengembangan SDM, salah satunya adalah sistem 

pembinaan kompetensi melalui gugus sekolah. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah aspek yang dikembangkan, pengorganisasian pengembangan, bentuk atau 

model pengembangan, proses pengembangan, sarana pendukung, dan implementasi 

hasil pengembangan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengembangan 

profesi guru melalui gugus sekolah, dan menemukan teori substantif yang terkait 

dengan pengembangan keprofesian guru yang diangkat dari tiga situs penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multisitus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat aspek yang dikembangkan guru 

sudah dikuasai. Kualifikasi dan relevansi bidang pendidikan, sebagian besar telah 

memenuhi standar pendidikan. Pengorganisasian pengembangan mencakup KKPS, 

KKKS, dan KKG. Ketiganya dibentuk dari personil anggota dari kelompok masing-

masing. Struktur organisasi setiap gugus sudah jelas sesuai dengan bidang tugas 

masing-masing. Bentuk atau model pengembangan mencakup evaluasi administrasi 

kelas, penataran, workshop, diklat, seminar, PTK, karya ilmiah, lokakarya, study 

banding, diskusi, dan lesson study. Proses pengembangan secara prosedur dimulai 

dari SD inti ke sekolah imbas yang terakhir. Sarana pendukung seperti pembiayaan 

bersumber dari dana pendukung dan dana rutin yang diambil dari setiap SD yang 

termasuk dalam gugus sekolah. Lokasi pembinaan ditempatkan di SD Inti 

dikarenakan mudah dijangkau dan terdapat di pinggir jalan utama. Referensi atau 

sumber belajar yang digunakan adalah dengan memanfaatkan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar dan implementasi hasil pengembangan mencakup mutu, 

proses dan hasil pembelajaran.  

Kata kunci: profesionalisme, gugus sekolah dasar 

Pemerintah tidak pernah berhenti berupaya meningkatkan profesionalisme guru 

dan kesejahteraan guru. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam 

kerangka peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, serta perlindungan hukum 

dan perlindungan profesi bagi mereka. Langkah-langkah strategis ini perlu diambil, 

karena apresiasi tinggi suatu bangsa terhadap guru sebagai penyandang profesi yang 

bermartabat merupakan pencerminan sekaligus sebagai salah satu ukuran martabat suatu 

bangsa. Guru profesional memiliki kemampuan mengorganisasikan lingkungan belajar 

yang produktif. Kata profesi secara terminologi diartikan suatu pekerjaan yang 

mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik tekan pada pekerjaan 

mental, bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental yang dimaksudkan disini adalah 

ada persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan 

praktis.  
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Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, dimana hal itu 

diharapkan dapat diperoleh secara penuh melalui pendidikan profesi. Saat ini telah 

muncul komitmen kuat dari Pemerintah Indonesia, terutama Depdiknas, untuk 

merevitalisasi kinerja guru antara lain dengan memperketat persyaratan bagi siapa saja 

yang ingin meniti karir profesi di bidang keguruan. Dengan persyaratan minimum 

kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005, diharapkan 

guru benar-benar memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran. Dalam UU No. 14 

tahun 2005, kata profesional diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi. Di dalam UU ini diamanatkan bahwa guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kebijakan prioritas dalam rangka pemberdayaan guru saat ini adalah meningkatan 

kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi guru, pengembangan karir, penghargaan 

dan perlindungan, perencanaan kebutuhan guru, tunjangan guru, dan  sebagainya. 

Sekolah dasar sebagai satuan pendidikan formal yang pertama pada jenjang 

pendidikan dasar sangatlah penting bagi usaha awal pembinaan dan pengembangan 

SDM. Selaras dengan ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut 

diawali dengan peningkatan kualitas kemampuan guru, salah satunya adalah sistem 

pembinaan kompetensi melalui gugus sekolah.  

Studi dalam penelitian ini mengenai profesionalisme guru melalui optimalisasi 

gugus sekolah di sekolah dasar sulit jangkau. Masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah: 1) Aspek-aspek yang dikembangkan dari guru mencakup: (a) kompetensi 

(kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 

sosial), (b) kualifikasi dan relevansi bidang pendidikan, 2) Pengorganisasian 

pengembangan mencakup: (a) KKPS, KKKS, KKG, (b) SD Inti, SD Imbas, (c) struktur 

organisasi, 3) Bentuk atau model-model pengembangan mencakup: (a) evaluasi 

administrasi kelas, (b) penataran, (c) workshop, (d) diklat, (e) seminar, (f) PTK, (g) 

karya ilmiah, (h) lokakarya, (i) study banding, (j) diskusi, (k) lesson study, 4) Proses 

pengembangan mencakup: (a) prosedur (dari SD inti ke sekolah imbas yang terakhir), 

(b) perencanaan program dan penjadwalan, (c) personil pembina (pengawas sekolah, 

kepala sekolah, guru pemandu, dan narasumber lain), 5) Sarana pendukung mencakup: 

(a) biaya pembinaan, (b) lokasi pembinaan, (c) referensi atau sumber belajar, dan 6) 

Implementasi hasil pengembangan mencakup: (a) mutu, proses dan hasil pembelajaran, 

(b) karier dan kepangkatan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut: 1) 

mendeskripsikan pengembangan profesi guru melalui gugus sekolah di sekolah dasar 

sulit jangkau, yang mencakup: a) aspek-aspek yang harus dikembangkan dari guru, b) 

pengorganisasian pengembangan, c) bentuk atau model-model pengembangan, d) proses 

pengembangan, e) sarana pendukung, f) implementasi hasil pengembangan dan 2) 

menemukan teori substantif yang terkait dengan pengembangan keprofesian guru yang 

diangkat dari tiga situs penelitian. 

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi 

multisitus pada tiga sekolah dasar negeri yang berada di daerah sulit jangkau di 
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Kabupaten Trenggalek. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menemukan sekaligus 

mendeskripsikan data secara menyeluruh dan utuh mengenai pengembangan 

keprofesian guru melalui gugus sekolah dasar di Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya 

melalui penelitian ini diharapkan dapat membangun suatu teori secara induktif dari 

abstraksi-abstraksi data yang dikumpulkan berkaitan dengan pengembangan keprofesian 

guru melalui gugus sekolah dasar dimaksudkan berdasarkan temuan makna dalam latar 

yang alami di lokasi penelitian. Dalam konteks profesionalisme, ketiga gugus ini 

memiliki kesamaan, yaitu Gugus 2, Gugus 3, dan Gugus 4 Kecamatan Dongko 

Kabupaten Trenggalek. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: (1) wawancara 

mendalam, (2) observasi partisipan, dan (3) studi dokumentasi. Analisis data dilakukan 

dalam dua tahap yang mencakup analisis data situs tunggal dan analisis data lintas situs. 

Pengecekan keabsahan data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan derajat 

kepercayaan melalui triangulasi baik sumber maupun metode.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aspek-aspek yang dikembangkan dari 

guru yang mencakup: (a) kompetensi (kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, kompetensi sosial). Aspek ini sudah dikuasai dikarenakan 

untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas dan tercapainya tujuan pendidikan, 

(b) kualifikasi dan relevansi bidang pendidikan, sebagian besar telah memenuhi standar 

pendidikan, inovasi dan pemandu kegiatan; 2) Pengorganisasian pengembangan 

mencakup: (a) KKPS, KKKS, KKG. Ketiganya dibentuk dari personil anggota dari 

kelompok masing-masing. Khusus KKG dibentuk sub-sub kelompok guru kelas. Tiap 

sub kelompok guru dibentuk sub-sub kelompok mata pelajaran. Pengawas melakukan 

pemantauan ke kelas, sekolah, KKG, KKKS, dan PKG sesuai dengan kewenangannya. 

Program kerja KKKS disusun secara bersama-sama, dilakukan secara berkelanjutan dan 

terjadwal, dipantau dan dievaluasi, (b) SD Inti, SD Imbas. SD inti disini sebanyak tiga 

SD, yaitu SD yang dipilih diantara anggota gugus yang mempunyai peranan sebagai 

pusat pengembangan pada tingkat gugus dan secara institusional memiliki sarana 

prasarana serta sebagai tenaga kependidikan. Selanjutnya sebagai tempat perancangan 

kegiatan, pelaksanaan diskusi, dan pelatihan profesional guru yang berupa KKKS dan 

KKG per setiap kecamatan. SD Imbas disini sebanyak 24 SD, yaitu sekolah yang 

menjadi anggota suatu gugus, sebab pada hakekatnya setiap upaya pembaharuan 

pendidikan akan dikembangkan melalui SD inti dan ditularkan kepada SD Imbas, (c) 

struktur organisasi setiap gugus sudah jelas sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 

3) Bentuk atau model-model pengembangan mencakup: (a) evaluasi administrasi kelas, 

(b) penataran, (c) workshop, (d) diklat, (e) seminar, (f) PTK, (g) karya ilmiah, (h) 

lokakarya, (i) study banding, (j) diskusi, (k) lesson study; 4) Proses pengembangan 

mencakup: (a) prosedur (dari SD inti ke sekolah imbas yang terakhir), (b) perencanaan 

program dan penjadwalan, disusun melalui perencanaan program kerja kegiatan KKG 

dalam gugus, ketua KKG melakukan koordinasi dengan KKKS agar sesuai dengan 

kebutuhan guru. Jawdal kegiatan KKG dalam gugus diatur secara periodik dan 

berkesinambungan, (c) personil pembina (pengawas sekolah, kepala sekolah, guru 

pemandu, dan narasumber lain). Keterlibatan pembina dituntut memiliki kepekaan 

terhadap faktor yang mempengaruhi PBM dan hasil belajar yang menjadi tanggung 

jawabnya serta berperan sebagai penasihat atau fasilitator. Keterlibatan personil 

menunjukkan bahwa keterlibatan guru pada kegiatan KKG dalam gugus dapat ditunjuk 

sebagai ketua, sekretaris, bendahara, tutor, dan GPMP. Keterlibatan GPMP mempunyai 

peranan penting untuk membantu guru yang mengalami kesulitan dalam proses 
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pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu. Keterlibatan tutor untuk membantu guru 

yang mengalami kesulitan terkait dengan proses pembelajaran untuk seluruh mata 

pelajaran; 5) Sarana pendukung mencakup: (a) biaya pembinaan, bersumber dari dana 

pendukung dan dana rutin yang diambil dari setiap SD yang termasuk dalam gugus 

sekolah. Hanya pada penggunaannya diperlukan sekali sikap keterbukaan, (b) lokasi 

pembinaan, dipilih yang strategis. Pembinaan guru dalam hal ini ditempatkan di SD Inti 

dikarenakan mudah dijangkau dan terdapat di pinggir jalan utama, (c) referensi atau 

sumber belajar yang digunakan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai 

sumber belajar menjadi alternatif strategi pembelajaran untuk memberikan kedekatan 

teoritis dan praktis bagi pengembangan hasil belajar siswa secara optimal; 6) 

Implementasi hasil pengembangan mencakup: (a) mutu, proses dan hasil pembelajaran. 

Materi kegiatan KKG dalam gugus yang dibahas sesuai dengan KBM. Kegiatan KKG 

terfokus kepada pemecahan masalah yang dihadapi guru di kelas dan upaya peningkatan 

mutu pembelajaran, (b) karier dan kepangkatan. Dari kenyatan yang ada ternyata dapat 

disimpulkan pengembangan karier guru belum sepenuhnya terealisir. Pengembangan 

karir merupakan proses sepanjang hayat. Seorang guru hendaklah melakukan berbagai 

upaya untuk meningkatkan keempat macam kompetensi yang harus dimilikinya agar 

karir profesionalnya itu dapat berkembang lebih baik.  

PENUTUP  

Pada bagian penutup diuraikan secara berturut-turut kesimpulan, implikasi 

penelitian, baik teoritis maupun praktis, dan saran-saran yang ditujukan kepada 

beberapa pihak berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 

Keempat aspek yang dikembangkan guru sudah dikuasai. Kualifikasi dan relevansi 

bidang pendidikan, sebagian besar telah memenuhi standar pendidikan, 2) 

Pengorganisasian pengembangan mencakup KKPS, KKKS, KKG. Ketiganya dibentuk 

dari personil anggota dari kelompok masing-masing. Struktur organisasi setiap gugus 

sudah jelas sesuai dengan bidang tugas masing-masing, 3) Bentuk atau model 

pengembangan mencakup evaluasi administrasi kelas, penataran, workshop, diklat, 

seminar, PTK, karya ilmiah, lokakarya, study banding, diskusi, dan lesson study, 4) 

Proses pengembangan secara prosedur dimulai dari SD inti ke sekolah imbas yang 

terakhir, 5) Sarana pendukung seperti pembiayaan bersumber dari dana pendukung dan 

dana rutin yang diambil dari setiap SD yang termasuk dalam gugus sekolah. Lokasi 

pembinaan ditempatkan di SD Inti dikarenakan mudah dijangkau dan terdapat di pinggir 

jalan utama. Referensi atau sumber belajar yang digunakan adalah dengan 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, dan 6) Implementasi hasil 

pengembangan mencakup mutu, proses dan hasil pembelajaran.  

Implikasi penelitian ini terdiri atas implikasi teoritis dan implikasi praktis. 

Implikasi teoritis berisikan kajian mengenai pengembangan keprofesian guru melalui 

gugus sekolah dasar memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap pemikiran 

tentang konsep penyelenggaraan kualitas pendidikan di sekolah, sekaligus memperkaya 

khasanah ilmu manajemen pendidikan. Selama ini, kegagalan pembaharuan 

penyelenggaraan pendidikan berada pada tataran implementasi yang berkaitan erat 

dengan pengembangan sekolah yang konservatif tradisional, yang mewarisi pola 

kegiatan pembelajaran menjadi sekolah modern, yang berkualitas dan mampu 

melakukan transformasi ilmu yang menyeluruh dan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi zaman sekarang. Fakta ini mendudukkan pentingnya upaya 

peningkatan mutu pendidikan secara makro. Budaya kerja dan budaya organisasi yang 

dikembangkan di sekolah, pada saat ini mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan di 
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Indonesia secara umum khususnya di SD harus direformasi dan segera direorientasi 

dengan lebih mengedepankan kualitas dan profesionalisme untuk mencapai proses 

pendidikan dan pembelajarab yang efektif dan bermutu agar lulusannya dapat bersaing 

dengan kebutuhan pendidikan di jenjang atasnya, dan hal ini menguatkan pendapat 

Sergiovanni (1991) bahwa semua tingkatan budaya itu terafiliasi dalam wujud perilaku 

anggota dalam organisasi yang terbentuk dalam budaya organisasi. Dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerataan dan kesetaraan dalam 

pendidikan merupakan suatu keniscayaan yang harus segera dipenuhi oleh bangsa ini, 

terutama komponen utama yang menentukan maju tidaknya suatu pendidikan di sekolah 

yaitu tenaga pendidik (guru). Guru merupakn komponen sentral diantara komponen 

pendidikan di sekolah yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menentukan 

kemajuan pendidikan di sekolah. Meskipun faktor-faktor lain ikut mempunyai andil 

dalam peningkatan mutu pendidikan, namun guru dapat dikatakan merupakan faktor 

penentu karena gurulah yang secara terprogram berinteraksi dengan peserta didik dalam 

proses pembelajaran, dan khusus pada konteks peningkatan mutu pendidikan di sekolah 

dasar sangat tergantung kepada tingkat profesionalisme guru (Bafadal, 2006). 

Profesionalisme guru merupakan bentuk komitmen para anggota suatu profesi untuk 

meningkatkan kemampuan profesionalnya dan adanya upaya untuk secara terus 

menerus mengembangkan kemampuan guna menunjang profesinya. Dalam era otonomi 

daerah dewasa ini mutu pendidikan bergantung kepada keseriusan pemerintah daerah 

baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan perubahan dalam peningkatan 

mutu walaupun pada realitanya konsep mutu yang ideal masih agak sulit dicapai, 

terutama bagi daerah yang memiliki daerah sulit jangkau. Hasil temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa upaya pengembangan profesionalisme guru SD pada daerah sulit 

jangkau dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/UPTD melalui kegiatan KKG 

dan uji kompetensi, oleh pengawas sekolah melalui supervisi dengan pendekatan 

kekeluargaan melalui teknik kunjungan ke rumah (home visitation), dan oleh kepala 

sekolah melalui pemberian motivasi untuk disiplin waktu dalam mengajar serta 

menanamkan pengertian pentingnya para guru untuk rajin membaca buku-buku 

pendidikan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh guru secara mandiri adalah melalui 

studi peningkatan kualifikasi. 

Implikasi praktis berisikan pengimplementasian pengembangan keprofesian 

guru melalui gugus sekolah di ketiga situs penelitian menunjukkan hasil positif namun 

belum maksimal, karena masih menghadapi permasalahan terkait dengan kesiapan 

sumber daya yang ada di sekolah. Pengembangan keprofesian guru melalui gugus 

sesungguhnya secara sederhana telah dilaksanakan oleh sekolah yang sudah ada atau 

sekolah yang sudah berjalan. Pengembangan keprofesian ini sebagai salah satu model 

manajemen. 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan terdapat beberapa saran sebagai berikut: 1) 

Bagi Kepala Sekolah, dengan berbagai kendala dan keterbatasan yang dihadapi agar 

dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk keperluan pemenuhan koleksi buku 

pelajaran/pendidikan demi terwujudnya budaya baca bagi seluruh personil sekolah dan 

siswa. Disamping itu pula kepala sekolah sebagai leader perlu untuk terus menggalang 

kerjasama dengan segenap stake holder baik itu melalui pertemuan berkala atas inisiatif 

sekolah dengan para stakeholder seperti dinas pendidikan kabupaten/UPTD, pengawas 

sekolah maupun tokoh masyarakat sekitar sekolah untuk mencari solusi atas kendala 

dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di daerah 

sulit jangkau, 2) Bagi guru SD pada daerah sulit jangkau, agar dapat menyisihkan 
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tunjangan dan insentif daerah sulit jangkau yang diperolehnya dalam upaya 

mengembangkan profesionalisme secara mandiri melalui berbagai kegiatan 

pengembangan profesionalisme guru SD seperti pelatihan, seminar, workshop, 

lokakarya dan lainnya. Disamping itu pula perlu untuk terus menjaga hubungan kolegial 

yang harmonis dengan sejawat baik melalui sharing kemampuan dan pengalaman dalam 

menyikapi berbagai perubahan dan inovasi dalam dunia pendidikan sehingga dapat 

menemukan berbagai upaya alternatif yang berhubungan dengan pengembangan 

profesinalisme guru SD pada daerah sulit jangkau, 3) Bagi Pengawas Sekolah, agar 

dapat lebih mengoptimalkan lagi bentuk supervisi melalui pendekatan kekeluargaan 

melalui teknik kunjungan ke rumah (home visitation) yang terkelola dengan baik sejak 

awal perencanaan sampai kepada pengevaluasian, sehingga diharapkan bentuk supervisi 

tersebut dapat lebih efektif lagi dalam pelaksanaannya. Disamping itu perlu juga untuk 

terus melakukan upaya koordinasi dengan para stakeholder dalam hal penyampaian ide 

dan gagasan yang dapat disampaikan pada forum desa dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan di daerah sulit jangkau, 4) Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Trenggalek, agar dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk mewujudkan 

keterlaksanaan variasi/ragam kegiatan pengembangan profesionalisme guru SD yang 

ideal seperti diklat, workshop, seminar dan lainnya yang dilaksanakan pada daerah sulit 

jangkau dengan dukungan segenap sumberdaya yang telah direncanakan dengan 

matang. Salah satu kunci agar keterlaksanaan kegiatan pengembangan profesionalisme 

guru SD pada daerah sulit jangkau dapat terlaksana dengan baik adalah melalui 

pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan/sekolah, pemenuhan tenaga pengembang 

yang efektif pada daerah sulit jangkau yang didukung dengan suatu standar monitoring 

dan evaluasi terhadap seluruh komponen dalam kegiatan tersebut. Upaya alternatif 

lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan suatu kajian terhadap konsep 

pengembangan profesionalisme guru SD pada daerah sulit jangkau melalui siaran radio 

pendidikan yang didesain sedemikian rupa bekerjasama dengan pihak Radio Republik 

Indonesia Jawa Timur dan para tenaga pengembang (dosen) yang berasal dari STKIP 

PGRI Trenggalek dan UPBJJ-UT Malang sebagai fasilitator. Siaran radio pendidikan 

dipandang cukup efektif karena kemampuan media ini menjangkau populasi pendengar 

yang lebih banyak dengan jarak jauh dan waktu yang lebih cepat serta biaya yang relatif 

murah dibanding media massa lainnya, 5) Bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten 

Trenggalek Provinsi Jawa Timur khususnya dan pemerintah daerah lainnya yang 

memiliki daerah sulit jangkau, untuk dapat segera merealisasikan program 

pembangunan bagi daerah sulit jangkau terutama membuka keterisolasian daerah sulit 

jangkau melalui pembangunan jalan/akses transportasi darat dan akses komunikasi agar 

keterpencilan secara fisik tidak diikuti pula dengan keterpencilan secara budaya dan 

informasi, 6) Bagi masyarakat daerah sulit jangkau, perlu untuk lebih meningkatkan 

peran dan partisipasinya terutama dalam hal mengawal dan memberdayakan guru SD 

pada daerah sulit jangkau melalui penerapan budaya lokal yang relevan dengan konteks 

pengembangan profesionalisme guru SD sehingga diharapkan para guru memilik 

komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dasar pada daerah sulit jangkau. Disamping itu pula 

pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menampung aspirasi sekolah dan 

menyampaikannya dalam suatu forum pemerintahan daerah sehingga pihak pengambil 

kebijakan profesinalisme guru SD sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan dasar pada daerah sulit jangkau, 7) Dalam meningkatkan profesional guru 

melalui gugus hendaknya benar-benar mendapat perhatian yang serius dari semua pihak 
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agar program tersebut dapat terwujud sebagaimana diharapkan, 8) Hendaknya gugus 

benar-benar dapat difungsikan sebagai wadah dalam rangka meningkatkan kompetensi 

guru baik kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, 9) Agar gugus 

dapat diberdaya untuk mengembangkan fungsinya maka perlu didukung oleh: a) 

komitmen yang tinggi, b) biaya yang memadai, c) sarana dan prasarana pendukung yang 

memadai, d) perhatian dari semua pihak yang serius, e) pengawasan yang ketat terutama 

dari piha terkait seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan dan LPMP, 

f) jadwal yang jelas, dan g) perlu adanya kerjasama secara terpadu dengan pihak terkait 

tersebut, dan 10) Diharapkan kepada semua anggota gugus agar tidak hanya mampu 

memberikan contoh hasil kerjanya tetapi dapat dijadikan contoh teladan oleh stakholder 

lainnya. 
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Abstrak 
Output utama pembelajaran IPA adalah hasil belajar dan keterampilan berpikir 

sains. Praktek di lapangan, secara umum pembelajaran IPA telah menggunakan hasil 

belajar sebagai output pembelajaran tetapi jarang yang menggunakan keterampilan 

berpikir sains. Siswa belum terfasilitasi belajar, berlatih dan mendapat asesmen 

keterampilan berpikir sains yang sesuai. Rata-rata guru belum membuat asesmen 

keterampilan berpikir sains. Akibatnya secara umum keterampilan berpikir sains 

siswa masih rendah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan asesmen yang tepat untuk 

mengukur keterampilan berpikir sains. Pengembangan asesmen keterampilan 

berpikir sains  ini  mengacu pada model pengembangan dari Tjeerd Plomp (2010) 

yang terdiri dari 3 tahap, yaitu (1) preliminary research (penelitian awal), (2) 

prototyping stage (tahap pengembangan/prototype), (3) assessment stage (tahap 

penilaian). Asesmen yang dikembangkan berupa 19 soal uraian yang dijabarkan dari  

indikator 5 tujuan berpikir sains.  Pada tahap penilaian, soal hasil pengembangan 

dievaluasi  kelayakannya oleh ahli dan dilakukan uji coba. Hasil evaluasi kelayakan 

oleh ahli menunjukan kesesuaian  indikator butir soal dengan  indikator 

keterampilan berpikir sains 98,03%,   kesesuaian soal dengan indikator butir soal 

98,03%, kebenaran substansi soal 96,71% , kebenaran kunci jawaban 100%, dan 

ketepatan bahasa 94,08%. Sehingga secara umum soal sangat layak secara substansi 

menurut ahli.  Uji coba dilakukan di tiga sekolah di kabupaten Blitar yang memiliki 

kategori  rata-rata hasil Ujian Nasional  tinggi, sedang dan rendah. Hasil uji coba 

menunjukkan dari 19 soal yang dikembangkan 17 soal valid dan layak digunakan. 

Kelayakan soal juga didukung hasil angket keterbacaan soal  yang sangat tinggi. 

Hasil penelitian ini adalah 17 soal uraian asesmen keterampilan berpikir sains yang 

layak untuk mengukur keterampilan berpikir sains siswa secara substansi, empiris , 

dan memiliki keterbacaan yang baik. 

Kata kunci : pembelajaran IPA, asesmen, keterampilan berpikir sains (scientific 

thinking skills), asesmen keterampilan berpikir sains. 

Pembelajaran merupakan suatu proses mengolah kondisi siswa sebagai input 

untuk mencapai output pembelajaran (Arikunto,2012). Output utama pembelajaran 

adalah pengembangan pola pikir siswa dalam menguasai materi sesuai kurikulum 

(Swartz, 2014) dan secara luas terampil mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari (Kemdikbud, 2014).  Penguasaan materi kurikulum dapat diketahui dari hasil 

belajar (Permendikbud No.53 tahun 2015) dan keterampilan mengaplikasikan secara 

kognitif dapat diketahui dari keterampilan berpikir (Costa, 1991). Keterampilan berpikir 

dalam pembelajaran IPA dikenal dengan istilah keterampilan berpikir sains (scientific 

thinking skills).  Oleh karena itu, dalam pembelajaran IPA penting untuk meninjau hasil 

belajar dan keterampilan berpikir sains sebagai output pembelajaran.  

Secara umum pembelajaran IPA telah menggunakan hasil belajar sebagai output 

pembelajaran (Rustaman, 2005; Bunterm, 2014; Koksal 2014; Kemdikbud, 2015). 

Beberapa penelitian telah mengungkap upaya meningkatkan output pembelajaran hasil 
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belajar siswa melalui proses pembelajaran IPA (Akpullukcu, 2011; Ambarsari, 2013; 

Abdi, 2014; Kock, 2014). Hasil belajar yang tinggi menjadi salah satu indikator 

keberhasilan pembelajaran IPA. Keterampilan berpikir sains siswa juga merupakan 

output pembelajaran yang harus ditingkatkan dalam pembelajaran IPA, selain hasil 

belajar (Abd-El-Khalick, 2004; Abdullah, 2010; Bunterm, 2014; Koksal; 2014). 

Keterampilan berpikir sains mengacu pada keterampilan terlibat dalam inkuiri, 

percobaan, evaluasi pembuktian dan inferensi yang dilakukan dalam perubahan 

konseptual atau pemahaman scientific (Zimmerman, 2007). Pembelajaran IPA 

sebaiknya bertujuan melatih siswa untuk memiliki ketrampilan berpikir seperti para  

ilmuwan dalam menyelesaikan masalah (Sandoval, 2010; Azizmalayeri, 2012; Godwin, 

2013). Siswa dengan ketrampilan berpikir sains yang baik, dapat belajar IPA secara 

sistematis dan terampil  mengaplikasikannya untuk mengatasi masalah dalam kehidupan 

sehari-hari dengan  pola pikir  seperti ilmuwan. 

Keterampilan berpikir sains di beberapa Negara masih relatif rendah dan perlu 

ditingkatkan, misalnya di Lebanon, Israel, USA, Australia, Taiwan (Abd-El-Khalick, 

2004), Brunei (Abdullah, 2010), dan termasuk Indonesia (PISA, 2012; Kemdikbud, 

2015). Indikator rendahnya Keterampilan berpikir sains di Indonesia dapat dilihat dari 

hasil PISA tahun 2012 yang menunjukkan Indonesia berada pada urutan 64 dari 65 

negara. Hal ini disebabkan pembelajaran di Indonesia belum memfasilitasi materi, 

melatih, dan mengukur keterampilan berpikir setingkat assesmen PISA (Kemdikbud, 

2013). Pembelajaran di Negara kita dinilai kurang peka dan kurang tanggap terhadap 

perubahan yang terjadi di masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional (Rahayu, 

2014). Tiga faktor utama penyebab lemahnya proses pembelajaran di Indonesia adalah 

rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, lemahnya pelaksanaan kurikulum, 

dan lemahnya sistem penilaian (Renstra Kemdikbud 2015-2019). Sebagai pendidik, 

upaya yang paling cepat dan dapat dilakukan adalah meningkatkan penilaian yang 

sesuai dengan asesmen yang tepat, seperti melatih keterampilan berpikir siswa. Selama 

ini secara umum guru telah membuat asesmen tetapi banyak yang hanya pada tahap 

keterampilan berpikir mengingat dalam berbagai hal (Kasali, 2013). Analisis hasil 

TIMSS tahun 2007 dan 2011, menyatakan bahwa yang asesmen yang diujikan di 

Indonesia berbeda dengan apa yang distandarkan dan diujikan di tingkat internasional 

(Kemdikbud 2013). Survey di SMPN 1 Binangun Kabupaten Blitar sebagai salah satu 

Standar Nasional di Kabupaten Blitar dengan rata-rata Nilai Ujian Nasional sedang 

tahun 2012, tanggal 4 april 2016 menunjukkan guru belum terbiasa mengembangkan 

dan menggunakan asesmen keterampilan berpikir sains. Oleh karena itu perlu 

pengembangan asesmen yang dapat mengasses dan melatih keterampilan berpikir sains 

siswa. 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan asesmen keterampilan berpikir sains 

dalam pembelajaran IPA pada materi Indra Penglihatan dan Alat Optik. Asesmen 

keterampilan berpikir sains ini, dikembangkan dari indikator keterampilan berpikir 

dengan materi indra penglihatan dan alat optik. Dengan asesmen ini, diharapkan dapat 

bermanfaat untuk melatih dan meningkatkan ketrampilan berpikir sains siswa. 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, mengadopsi  model 

pengembangan perangkat dan bahan ajar yang dikemukakan oleh Tjeerd Plomp . Soal 

keterampilan berpikir sains yang dikembangkan merupakan bagian dari pengembangan 

perangkat pembelajaran inkuiri di kelas. Model pengembangan menurut Plomp (2010) 
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ini terdiri dari tiga tahap, yaitu preliminary research (penelitian awal), (2) prototyping 

stage (tahap pengembangan/prototype), (3) assessment stage (tahap penilaian).  

Penelitian pengembangan ini diawali  penelitian awal untuk menganalisis definisi, 

indikator keterampilan berpikir sains, materi, dan karakteristik siswa. Hasil analisis ini 

digunakan pada tahap pengembangan untuk membuat rancangan prototipe soal. tahap 

pengembangan diawali dengan penjabaran indikator, penyusunan kisi-kisi pembuatan 

soal dan mengkonstruksi soal. Soal hasil tahap pengembangan ini disebut  prototipe. 

Prototipe dievaluasi pada tahap penilaian dengan cara divalidasi oleh ahli.  Hasil validasi 

digunakan untuk merevisi prototipe. Prototipe yang telah direvisi selanjutnya 

diujicobakan secara terbatas kepada kelompok siswa pada tiga sekolah dengan tingkat 

hasil Ujian Nasional tinggi, sedang, dan rendah. Hasil analisis kegiatan uji coba terbatas 

dapat menunjukkan kelayakan dari asesmen yang dibuat untuk mengukur keterampilan 

berpikir sains siswa. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi ahli (dosen) 

dan teman sejawat, tes yang digunakan untuk uji validitas empris kelas uji coba, dan 

angket keterbacaan. Analisis data dilakukan untuk menentukan validitas substansi yaitu  

digunakan untuk melihat kelayakan isi soal. Data validasi substansi berupa skor dan 

komentar dari validator untuk pertimbangan penggunaan atau revisi soal produk.  Data 

validasi empiris berupa skor tes. Dari skor ini kemudian dianalisis dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment untuk menentukan kevalidan butir soal. Angket 

keterbacaan digunakan untuk melihat keterbacaan soal menurut siswa, digunakan 

sebagai pendukung kelayakan asesmen. Hasil penelitian ini berupa soal tes uraian yang 

layak digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir sains siswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini berupa uraian 3 tahap dari  penelitian pengembangan menurut 

Plomp. Model ini terdiri dari 3 tahap yaitu (1) Penelitian awal, (2) Tahap 

pengembangan, dan  (3) Tahap penilaian.  

1. Penelitian Awal  

Pada tahap ini dilakukan pendefinisian istilah berpikir, keterampilan berpikir, 

keterampilan berpikir sains, analisis indikator keterampilan berpikir sains, materi 

dan kondisi siswa. Pendefinisian ini sebagai analisis awal untuk menetapkan  

indikator dan materi yang akan dipilih dalam perancangan soal sesuai tingkat 

kemampuan siswa. 

Berpikir adalah sebuah proses mental  internal yang membangun dan 

beroperasi pada representasi mental dari sebuah informasi (Moseley, 2005). 

Berpikir merupakan proses mental dalam membuat reaksi, baik terhadap benda, 

tempat, orang, maupun kejadian atau peristiwa (Sumiati, 2007). Sehingga berpikir 

dapat diartikan sebagai proses kognitif internal dalam merespon informasi.  

Cara berpikir,  alternative cara berpikir dan refleksi dalam berpikir secara 

eksplisit dapat diketahui dari ketrampilan berpikir (Thinking Skills) (Costa, 1991). 

Ketrampilan berpikir menunjukkan eksistensi berpikir siswa. Kebiasaan berpikir 

menurut Marzano, dkk. (1993) dalam Kemdikbud, (2014) merupakan aspek 

tertinggi dalam dimensi belajar. Ketrampilan berpikir dapat dibelajarkan, karena 

ketrampilan berpikir dapat dilihat sebagai implikasi pembelajaran (Moseley, 2005). 

Ketrampilan berpikir dapat ditingkatkan melalui ketrampilan berbicara, asesmen, 

aktivitas autentik, dan meningkatkan kreatifitas. (Kelly, 2005). Jadi asesmen 
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ketrampilan berpikir dapat menjadi salah satu cara menunjukkan secara eksplisit 

keterampilan berpikir siswa. 

Asesmen keterampilan berpikir sains pada penelitian ini dikembangkan dari 

indikator keterampilan berpikir pada materi sains. Indikator ini dikembangkan 

berdasarkan tujuan berpikir. Indikator keterampilan berpikir pada setiap tujuan 

berpikir disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Indikator Ketrampilan Berpikir Sains 

Tujuan berpikir  Indikator 

Deskriptif   
Mencari arti  

: Mengurutkan, menyusun, merangking, klasifikasi, 

mengelompokkan, analisis, bagian-keseluruhan, 

membandingkan-melawankan, persamaan dan perbedaan 

Penilaian Kritis      

Melebihi informasi 

yang diberikan 

: Membuat keputusan, membuat hipotesis, menarik kesimpulan, 

alasan dari kesimpulan, membedakan fakta dari opini, 

menentukan bias, keandalan bukti, menghubungkan penyebab 

dan efek, mendesain tes yang adil 

Kreatif  

Menangguhkan 

Penilaian 

: Mengeneralisasi ide dan kemungkinan, membangun dan 

mengkombinasikan ide, merumuskan sudut pandang sendiri, 

menggunakan perspektif multiple dan melihat sudut pandang 

yang lain. 

Problem Solving 

dan evaluative 

: Mengidentifikasi masalah, Memikirkan penyelesaian berbeda, 

mengetes rencana penyelesaian 

Membuat Keputusan : Membuat keputusan, membangkitkan pilihan, menimbang pro 

dan kontra, mereview konsekuensi 

Diadaptasi dari  Kelly, 2005 

Indikator keterampilan berpikir sains dijabarkan dari indikator keterampilan 

berpikir dengan mengaitkan indikator tersebut dengan materi yang sesuai. Soal 

yang disusun tidak hanya harus sesuai teori tetapi juga kontekstual, karena 

keterampilan berpikir sains  merupakan koordinasi antara teori dan pembuktian 

(Kuhn, 2000). Asesmen keterampilan berpikir sains pada penelitian ini 

dikembangkan pada materi indra penglihatan dan alat optik. Materi ini cukup 

kompleks karena memerlukan pengetahuan faktual dan konseptual (Sutopo, 2014), 

sehingga cocok untuk melatih keterampilan berpikir. Soal yang disusun dibuat 

berjenjang tingkat kesulitannya menyesuaikan keadaan siswa. Sebagai acuan 

kemampuan kognitif siswa dilakukan observasi di  SMPN 1 Binangun yang 

memiliki rata-rata nilai Ujian Nasional ketegori sedang di Kabupaten Blitar. Siswa 

SMPN 1 Binangun secara umum memiliki keterampilan berpikir sains yang masih 

rendah. Hal ini terbukti dari hasil observasi yang menunjukkan siswa belum 

terbiasa melakukan kegiatan pembelajaran inkuiri, kesulitan dalam mengerjakan 

soal pemecahan masalah dan tingkat kemampuan berpikir kreatif masih rendah. 

Hasil pendefinisian ini digunakan untuk merancang kisi-kisi soal pada tahap 

pengembangan. 

2. Tahap Pengembangan 

Tahap pengembangan bertujuan membuat rancangan prototipe soal. tahap 

pengembangan diawali dengan penjabaran indikator, penyusunan kisi-kisi 

pembuatan soal dan mengkonstruksi soal. Soal hasil tahap pengembangan ini 

disebut  prototipe.  

Penjabaran indikator keterampilan berpikir sains ini didasarkan pada analisis 

indikator keterampilan berpikir, materi dan tingkat keterampilan berpikir sains 

siswa yang nampak dari hasil observasi. Penjabaran indikator Keterampilan 
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Berpikir Sains dan uraian indikator yang digunakan dalam pengembangan soal 

disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Uraian Indikator Ketrampilan Berpikir Sains  

Tujuan berpikir Indikator Uraian Indikator 

Deskriptif :  

Mencari arti 

Membandingkan Melihat persamaan dan perbedaan,dua benda,  

kemudian membuat siswa berpikir bagaimana dua 

benda sama atau berbeda kemudian 

membandingkannya. 

Menyusun Menyusun bagian terpisah menjadi suatu alat 

dengan fungsi tertentu 

Penilaian Kritis :      

Melebihi informasi 

yang diberikan 

Membuat hipotesis Membuat hipotesis berdasarkan kajian teori untuk  

fenomena  yang diberikan 

Menarik 

kesimpulan 

Menarik kesimpulan dari paparan yang diberikan 

Menghubungkan 

penyebab dan efek 

Dapat menghubungkan antara efek yang terjadi 

dengan  penyebabnya pada suatu fenomena 

Kreatif  : 

Menangguhkan 

Penilaian 

Melihat  sudut 

pandang yang lain 

Melihat permasalahan dari sudut pandang yang 

berbeda. 

Menggunakan 

perspektif multiple 

Menggunakan perspektif lebih dari satu dalam 

menganalisis suatu masalah 

Problem Solving 

dan evaluative 

Mengindentifikasi 

masalah 

Mampu mengidentifikasi masalah yang dapat 

diselesaikan dari suatu kejadian atau fenomena 

Memikirkan 

penyelesaian 

Memberikan alternative penyelesaian dari suatu 

permasalahan 

Membuat 

Keputusan 

Mereview 

Konsekuensi 

Menggunakan kriteria yang relevan untuk membuat 

pilihan dari beberapa pilihan yang diberikan dan 

memikirkan konsekuensi yang mungkin timbul dari 

keputusan yang diambil. 

Membuat 

keputusan 

Membuat keputusan dari beberapa alternative yang 

mungkin 

Sumber : Adaptasi Langrehr, 2008 

Penyusunan kisi-kisi asesmen tes keterampilan berpikir sains mengacu pada 

uraian indikator keterampilan berpikir pada materi indra penglihatan dan alat optik. 

Berdasarkan uraian indikator ini, selanjutnya disusun indikator butir soal. 

Konstruksi soal memperhatikan indikator butir soal dengan materi indra 

penglihatan dan alat optik. Soal disusun dengan memperhatikan kesesuaian dengan 

indikator butir soal, kebenaran substansi, dan ketepatan penggunaan bahasa dalam 

soal. Soal yang disusun diupayakan konseptual dan dalam beberapa soal disajikan 

dengan gambar ilustrasi. Tahap pengembangan ini  menghasilkan 19 soal dengan 

rincian 6 soal untuk tujuan berpikir deskriptif,  5 soal pada tujuan berpikir penilaian 

kritis, 2 soal pada tujuan berpikir kreatif, 3 soal pada tujuan berpikir problem 

solving dan evaluatif, serta 3 soal pada tujuan berpikir membuat keputusan. Sebaran 

soal pada setiap tujuan berpikir, indikator, dan materi  disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Sebaran Soal Pada Setiap Tujuan, Indikator Keterampilan Berpikir, dan Materi 

Tujuan berpikir Indikator Materi Jumlah 

Soal 

Deskriptif :  

Mencari arti 

 

 

Membandingkan Cermin dan lensa 3 

 Pemantulan dan pembiasan 1 

Menyusun Alat Optik 3 

Penilaian Kritis :      

Melebihi informasi 

yang diberikan 

Membuat hipotesis Cermin dan Lensa 2 

Menarik kesimpulan Cermin Cekung 1 

Menghubungkan penyebab 

dan efek 

Pembiasan Cahaya 2 

Kreatif  : 

Menangguhkan 

Penilaian 

Melihat  sudut pandang yang 

lain 

Cermin Datar 1 

Menggunakan perspektif 

multiple 

Pemantulan Cahaya 1 

Problem Solving dan 

evaluative 

Mengindentifikasi masalah Cacat  Mata 1 

 Cermin 1 

Memikirkan penyelesaian Cermin Cembung 1 

Membuat Keputusan Mereview Konsekuensi Alat Optik 2 

Membuat keputusan  Sifat Cahaya 1 

Hasil pengembangan soal ini selanjutnya disebut sebagai prototipe. Untuk 

mengetahui kelayakan prototipe, soal yang telah disusun diuji pada tahap penilaian. 

3. Tahap Penilaian 

Tahap penilaian dimaksudkan untuk mengetahui dua hal, yaitu kelayakan 

menurut ahli dan menurut hasil uji coba. Untuk melihat kelayakan dari propotipe  

yang di buat pada tahap pengembangan, kegiatan yang dilakukan adalah meminta 

pertimbangan ahli dan guru. Ahli yang dimaksud adalah satu dosen ahli 

pembelajaran dan materi IPA dengan kualifikasi S3 sebagai validator 1.  Sedangkan 

guru yang dimaksud adalah guru IPA dengan kualifikasi S2 dan  masa kerja 

minimal 10 tahun sebagai validator 2.  

Hasil penilaian kelayakan berupa skor dan saran validator digunakan sebagai 

dasar revisi soal. Kriteria yang digunakan adalah kesesuaian indikator butir soal  

dengan indikator keterampilan berpikir sains, kesesuaian butir soal dengan  

indikator butir soal, kebenaran subtansi, kebenaran kunci jawaban dan ketepatan 

penggunaan bahasa. Rekapitulasi skor validasi oleh ahli disajikan dalam tabel 4. 

 
Tabel 4. Hasil Validasi  Instrumen Soal Keterampilan Berpikir Sains oleh Ahli 

No Kriteria Validator 1 Validator 2 Rerata Kategori 

1 Kesesuaian indikator butir soal 

dengan indikator keterampilan 

berpikir sains 

98,68 % 97,37 % 98,03 % Sangat  

Layak 

2 Kesesuaian butir soal dengan 

indikator butir soal 

97,37 % 98,68 % 98,03 % Sangat 

Layak 

3 Kebenaran substansi soal 94,74 % 98,68 5% 96,71 % Sangat 

Layak 

 

4 Kebenaran kunci jawaban 100 % 100 % 100 % Sangat 

Layak 

5 Ketepatan Bahasa 89,44 % 98, 68 % 94,08 % Sangat 

Layak 
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Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa soal yang dikembangkan 

terkategori sangat layak. Selain skor, validator memberikan komentar terhadap item 

soal yang dianggap perlu untuk direvisi. Validator 1 menyarankan revisi item 

nomor 6, karena soal dianggap kurang kontekstual. Validator 2 menyarankan revisi 

susunan kalimat dan bahasa pada item no 5 dan 16. Saran dari kedua validator 

digunakan untuk merevisi soal sehingga menjadi prototipe yang lebih layak.  

Prototipe  hasil revisi selanjutnya diujicobakan kepada siswa kelas VIII pada 

tiga sekolah di Kabupaten Blitar berdasarkan kategori nilai rata-rata Ujian Nasional 

tahun 2012. Sekolah yang dipilih adalah SMPN 1 Sutojayan mewakili sekolah 

dengan rata-rata nilai Ujian Nasional tinggi,  SMPN 1 Binangun mewakili sekolah 

dengan rata-rata nilai Ujian Nasional sedang dan SMPN 1 Wates mewakili sekolah 

dengan rata-rata nilai Ujian Nasional rendah. Dari setiap sekolah diambil sampel 12 

siswa dengan 3 kategori kemampuan, yaitu  berkemampuan tinggi,  sedang dan 

rendah masing-masing 4 siswa. Skor hasil tes ini selanjutnya di gunakan untuk 

menghitung nilai validitas per item soal dengan menghitung koefisien product 

moment.  Dengan membandingkan nilai hitung dan nilai tabel pada taraf 

signifikansi 0,05 disimpulkan kevalidan soal. 

Berdasarkan hasil perhitungan dan penentuan kategori kevalidan  bahwa soal 

nomor 4, dan nomor 16 tidak valid karena nilai hitung kurang dari nilai tabel 

sehingga tidak dapat digunakan, sedangkan soal lainnya dapat digunakan  untuk 

mengukur keterampilan berpikir sains.  

Kelayakan soal ini juga didukung dengan angket keterbacaan soal yang 

dibuat. Hasil angket menunjukkan dari 36 responden, 91,67 % menyatakan bahasa 

yang digunakan mudah dipahami, 97,22 % menyatakan gambar yang digunakan 

terlihat jelas dan menarik, 94,44 % menyatakan struktur kalimat yang digunakan 

jelas, dan 97,22 % menyatakan istilah yang terdapat dalam soal mudah dipahami. 

Sehingga dapat disimpulkan keterbacaan soal sangat tinggi. 

Berdasarkan uraian pada tahap penilaian, asesmen keterampilan berpikir sains 

yang dikembangkan memenuhi kriteria kelayakan substansi oleh ahli, empiris 

berdasarkan uji coba lapangan pada objek yang bervariasi dan didukung tingkat 

keterbacaan yang sangat tinggi. Sehingga asesmen keterampilan berpikir sains ini 

layak  digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir sains siswa. 

PENUTUP  

Proses Pengembangan asesmen keterampilan berpikir sains mengadopsi model 

pengembangan Plomp yang terdiri dari tiga tahap, yaitu preliminary research 

(penelitian awal), (2) prototyping stage (fase pengembangan/prototype), (3) assessment 

stage (fase penilaian). Tahap penelitian awal menghasilkan definisi, indikator 

keterampilan berpikir sains, materi, dan karakteristik siswa. Hasil analisis ini digunakan 

pada tahap pengembangan untuk membuat rancangan prototipe soal. Prototipe soal diuji 

pada tahap penilaian kelayakan menurut ahli dan menurut hasil uji coba. 

Hasil evaluasi kelayakan oleh ahli menunjukan soal layak secara substansi. Hal ini 

dapat dilihat prosentase skor setiap kriteria substansi soal oleh validator pada kategori 

sangat layak.  Uji coba dilakukan di tiga sekolah di kabupaten Blitar yang memiliki 

kategori  rata-rata hasil Ujian Nasional  tinggi, sedang dan rendah. Hasil uji coba 

menunjukkan dari 19 soal yang dikembangkan 17 soal valid dan layak digunakan. 

Kelayakan soal juga didukung hasil angket keterbacaan soal  yang sangat tinggi. 

Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa asesmen keterampilan berpikir sains 
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yang dikembangkan layak untuk mengukur keterampilan berpikir sains siswa secara 

substansi, empiris hasil uji coba dan keterbacaan. 

Asesmen keterampilan berpikir sains yang terkait dengan materi pelajaran belum 

banyak dikembangkan diterapkan disekolah. Oleh karena itu perlu penelitian lebih 

lanjut untuk membuat asesmen keterampilan berpikir sains pada materi yang lain dan 

diseminasi hasil pengembangan asesmen pada skala yang lebih luas. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan aktualisasi 

kompetensi guru di SD Inpres Kurik IV Harapan Makmur Distrik Kurik Kabupaten 

Merauke Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Tehnik wawancara yang digunakan 

adalah tehnik tak berstruktur/unstructured intervieuw. Tehnik observasi yang 

digunakan adalah tehnik observasi partisipasif. Subyek penelitian ini adalah kepala 

sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua,wali peserta didik. Analisis data 

menggunakan metode analisis data kualitatif Model Miles & Huberman 

(Sugiyono,2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kompetensi 

guru di SD Inpres Kurik IV Harapan Makmur belum maksimal. Pada kompenonen 

pedagogik, masih ditemui guru yang belum membuat perencanaan pembelajaran, 

pada komponen kepribadian ditemui guru yang masih mangkir dalam melaksanakan 

tugas. Pada komponen kompetensi profesional,ditemui guru yang belum   menguasai 

struktur dan metode keilmuan dan belum menerapkan konsep keilmuan 

dalamkehidupan sehari-hari.  

Kata kunci: implementasi, aktualisasi, kompetensi guru. 

Kompetensi guru yang tersertifikasi di Indoensia masih jauh panggang dari api. 

Menurut Sumarna Surapranata (Kemendikbud) rata-rata hasil Uji Kompetensi Guru 

(UKG) Tahun 2015 secara nasional hanya 4, 7 (dalam skala 10). Hasil UKG memang 

tidak bisa menjadi pedoman untuk menilai profesionalitas guru di Indonesia, namun 

hasil tersebut bisa menjadi cermin yang menunjukkan bagaimana gambaran kompetensi 

guru di Indonesia. 

Teacher Is The Heart of Quality Education.” (Hayat, 2005), ungkapan ini 

mengisyaratkan bahwa guru merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas 

pendidikan. Bagus tidaknya kualitas pendidikan akan terlihat dari kinerja dan 

kompetensi guru sebagai pendidik yang melaksanakan proses pembelajaran. Guru 

merupakan kunci keberhasilan pendidikan, dengan tugas profesionalnya, guru berfungsi 

membantu peserta didik untuk belajar dan berkembang; membantu perkembangan 

intelektual, personal dan sosial warga masyarakat yang memasuki sekolah (Cooper, 

1982). Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PP 19 : 

2005). 

Pendidikan merupakan suatu pengkondisian situasi pembelajaran bagi peserta 

didik guna memungkinkan mereka mempunyai kompetensi-kompetensi yang dapat 

bermanfaat bagi kehidupan dirinya sendiri maupun masyarakat. Dalam konteks ini 

faktor penentu upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan adalah tenaga 

pendidik (guru). Melalui gurulah pendidikan diimplementasikan dalam tataran mikro. 

Hal ini berarti bahwa kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran akan terletak pada 

bagaimana pendidik melaksanakan tugasnya secara profesional serta dilandasi oleh 
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nilai-nilai dasar kehidupan yang tidak sekedar nilai materil namun juga nilai-nilai moral 

yang dapat mengilhami pada proses pendidikan ke arah suatu kondisi ideal dan 

bermakna bagi kebahagiaan hidup peserta didik, keluarga, serta masyarakat secara 

keseluruhan. 

Mengacu Standar kualifikasi pendidikan guru (Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005) pendidikan seorang guru minimal S1/DIV. Aturan tersebut mensyaratkan 

bahwa sebagai tenaga profesional guru diharuskan berpendidikan tinggi dan memiliki 

kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran, 

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. Dengan penguasaan keempat kompetensi tersebut diharapkan 

guru dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan citra guru sehingga dapat menjawab 

pertanyaan yang berhubungan dengan pendidikan.  

Kondisi guru yang dinyatakan  profesional dengan sertifikat pendidik di 

Kabupaten Merauke Propinsi Papua tidak jauh berbeda dengan gambaran di atas. Hasil 

observasi awal menunjukkan, masih ditemui guru yang meninggalkan tugas tanpa 

alasan yang jelas, guru-guru ngobrol di kantor guru atau di luar kelas saat jam pelajaran. 

Proses pembelajaran banyak dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan selera guru, 

guru dalam melaksanakan pembelajaran tidak pernah membuat perangkat pembelajaran. 

Hasil UKG guru di Kabupaten Merauke memperoleh hasil 62 dan terendah 27. Ini 

berarti belum memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan Depdiknas, yaitu 70. 

Musfah (2011: 30) menjelaskan bahwa dalam  perspektif kebijakan nasional, 

pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaiman tercantum 

dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Kompetensi Pedagogis 

Tugas guru yang utama adalah mengajar dan mendidik murid di kelas dan di luar 

kelas. Guru selalu berhadapan dengan murid yang memerlukan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap utama untuk menghadapi hidupnya di masa depan.menurut 

Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 88), yang dimaksud dengan kompetensi 

pedagogis adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: 

pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman tentang peserta didik, 

pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian, yaitu ”Kemampuan kepribadian yang (a) berakhlak 

mulia; (b) mantap, stabil, dan dewasa; (c) arif dan bijaksana; (d) menjadi teladan; (e) 

mengevaluasi kinerja sendiri; (f) mengembangkan diri; dan (g) religius.” (BSNP, 2006: 

88). 

Kompetensi Sosial 

Menurut Sukmadinata (2006: 193) dalam Musfah (2011: 52) “Diantara 

kemampuan sosial dan personal yang paling mendasar yang harus dikuasai guru adalah 

idealism, yaitu cita-cita luhur yang ingin dicapai dengan pendidikan.” Cita-cita ini dapat 

diwujudkan guru melalui: pertama, kesungguhannya mengajar dan mendidik para 

murid. Tidak peduli kondisi ekonomi, sosial, politik, dan medan yang dihadapinya. 

Kedua, pembelajaran masyarakat melalui interaksi atau komunikasi langsung dengan 

mereka di beberapa tempat seperti mesjid, majelis taklim, mushola, pesantren, balai 
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desa, dan posyandu. Dalam konteks ini, guru bukan hanya bagi para muridnya, tetapi 

juga guru bagi masyarakat di lingkungannya. Mulyasa (2007: 186-187) menyatakan, 

”banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan sosial di 

lingkungan sekolah. Cara ini antara lain diskusi, bermain peran, dan kunjungan 

langsung ke masyarakat dan lingkungan sosial yang beragam.” Ketiga, guru 

menuangkan dan mengekspresikan pemikiran dan idenya melalui tulisan, baik dalam 

bentuk artikel, cerpen, novel, sajak, maupun artikel ilmiah.  

Kompetensi Profesional 

Tugas guru adalah mengajarkan pengetahuan kepada murid. Guru tidak sekedar 

mengetahui materi yang akan diajarkannya, tetapi memahaminya secara luas dan 

mendalam. Oleh karena itu, murid harus selalu belajar untuk memperdalam 

pengetahuannya terkait mata pelajaran yang diampunya. Menurut BSNP (2006: 88) 

kompetensi profesional adalah: kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam meliputi: (a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/tehnologi/seni 

yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum 

sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep 

keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam 

konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.  

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. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan (Mariyana, 2014).  
Adapun tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran pelaksanaan 

kompetensi guru di SD Inpres Kurik IV Harapan Makmur Kabupaten Merauke Propinsi 

Papua. Permasalahan yang diangkat terkait dengan implementasi kompetensi guru 

mengacu pada kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan profesional guru. 

METODE  

Untuk mendapatkan gambaran mendalam dan menemukan faktor-faktor esensial, 

yang terdapat di dalam pelaksanaannya di lapangan yang berkaitan dengan pemahaman 

dan penerapan keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional, 

peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian lapangan (field research) dengan lokasi SD Inpres Kurik IV Harapan 

Makmur.  

Yang menjadi sumber informasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan 

dalam penelitian ini antara lain, yaitu kepala sekolah, guru-guru, baik guru kelas 

maupun guru bidang studi yang kesemuanya berjumlah 8 orang, 5 peserta didik, dan 5 

orang tua/wali peserta didik. Penetapan informan dari peserta didik dan orang tua/wali 

peserta didik dilakukan dengan cara purposive sampling.. 

Pengumpulan data yang dilakukan mengacu kepada pendapat Sugiyono (2005: 

62) yaitu dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer dengan 

metode wawancara mendalam (in depth interview) menggunakan pertanyaan tak 

berstruktur/unstructured interview dan sumber sekunder menggunakan metode 

observasi partisipasif dan studi dokumentasi sebagai bukti otentik data hasil penelitian, 

seperti foto di saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, foto setting kelas, arsip program 

pembelajaran yang telah disusun dan absen guru. 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

1008 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Untuk menganalisis data yang terhimpun dalam penelitian ini digunakan “Metode 

Analisis Data Kualitatif” dengan menggunakan kerangka berfikir induktif. Seperti yang 

dikemukakan Miles dan Hubberman (1984) dalam Sugiyono (2005: 91), yaitu dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

meliputi empat komponen yakni: reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan 

kompetensi profesional. Hasil penelitian profesionalisme guru di SD Inpres Kurik IV 

Harapan Makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke dipaparkan sebagai berikut; 

Pertama. Kompetensi pedagogik meliputi memahami peserta didik secara 

mendalam, merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, marancang dan melaksanakan 

evaluasi pembelajaran, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensinya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima kemampuan yang harus dikuasai 

oleh guru, satu kemampuan yang belum diimplementasikan oleh guru di SD Inpres 

Kurik IV Harapan Makmur, yaitu merancang pembelajaran. Sebenarnya para guru 

memahami landasan pendidikan dalam pembelajaran, tetapi untuk membuat rancangan 

pembelajaran seperti program tahunan, program semester, silabus, dan RPP tidak guru 

lakukan dikarenakan mereka beranggapan bahwa merancangan pembelajaran 

merupakan pekerjaan rutin sehari-hari yang sudah lama digelutinya sehingga sudah 

hafal apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran di  kelas. Mereka 

beranggapan persiapan secara visual saja sudah cukup. Karena persiapan secara 

tertulis/administratif memerlukan waktu ekstra sehingga mereka berasumsi yang 

penting bagaimana mereka menyampaikan materi sehingga peserta didik mengerti dan 

mencapai ketuntasan. Hal senada disampaikan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah 

hanya menyarankan kepada guru untuk membuat batas-batas pelajaran sebagai 

perangkat pembelajaran. Kepala sekolah lebih menekankan yang terpenting adalah 

bagaimana materi yang disampaikan kepada peserta didik bisa dimengerti dan peserta 

didik mencapai ketuntasan dalam belajar. Padahal sebenarnya hal itu tidak boleh 

dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah.  

Guru sebagai pekerja profesi harus membuat perencanaan dalam melaksanakan 

tugasnya terutama dalam melaksanakan pembelajaran karena langkah itu merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang guru yang merupakan tahap 

perencanaan dalam pembelajaran supaya PBM dapat berlangsung secara sistematis dan 

lancar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru harus melakukan 

pembaharauan atau inovasi dalam pembelajaran karena ilmu itu terus mengalami 

perubahan dan perkembangan. Pembelajaran harus menerapkan pendekatan PAKEM 

(Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan), untuk menerapkan 

metode tersebut, guru harus melakukan perencanaan terlebih dahulu.Selain itu 

pembuatan rencana dalam pembelajaran merupakan salah satu syarat dan  peraturan 

resmi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru  

Sebagai leader dan manager di sekolah, seorang kepala sekolah harus menerapkan 

peraturan menteri tersebut dengan mengharuskan gurunya membuat perangkat 

pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran karena itu adalah suatu peraturan 
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yang harus dilaksanakan. Tidak justru membiarkan gurunya menganut paradigm yang 

salah. Kepala sekolah harus membawa perubahan yang baik terhadap guru-gurunya 

sehingga apa yang disyaratkan sebagai guru professional tersebut dilaksanakan. Hal ini 

terjadi dikarenakan kepala sekolah yang diangkat adalah kepala sekolah yang belum 

memiliki kompetensi sebagai kepala sekolah yang baik. Unsur politik dan KKN masuk 

di dalamnya. 

Kedua kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian meliputi kemampuan 

personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

Hasil temuan menunjukkan bahwa kepribadian guru-guru sudah mencerminkan 

sebagai seorang guru, tetapi belum sebagai guru yang profesional. Ini dikarenakan ada 

norma hukum yang dilanggarnya, yaitu norma hukum kependidikan tentang membuat 

rancangan pembelajaran. Pembuatan rancangan pembelajaran merupakan salah satu 

peraturan kependidikan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 

No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.  

Dari hasil penelitian ditemui dari delapan guru yang ada, ada dua guru yang 

kurang memiliki tanggung jawab dan kedewasaan yang baik, dikarenakan sering 

mangkir dari tugas. Padahal menurut kepala sekolah, mereka sering diberi nasehat dan 

teguran atas tingkah lakunya itu. Tetapi tidak ada perubahan. Hanya sayangnya kepala 

sekolah tidak pernah membuat keterangan yang bisa dijadikan bukti otentik bahwa 

sudah dilakukan peneguran. Oleh karena itu kepala sekolah tidak bisa memberi sanksi 

atas pelanggaran tersebut.  

Ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial meliputi kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik dan 

tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa guru-guru sudah memiliki jiwa sosial 

sesuai yang dipersyaratkan sebagai guru professional. Ditunjukkan dengan guru-guru 

telah menjalin komunikasi yang baik dan bertindak sebagai penyambung tali silaturahmi 

baik dengan peserta didik, sesama  tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, orang 

tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru-guru sering bermain, ngobrol dan 

bersenda gurau  dengan peserta didik, saling membantu dan berkunjung antar sesama 

pendidik dan tenaga kependidikan, dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat 

sekitar. Ikut aktif di dalam kegiatan kemasyarakat dan keagamaan.  

Keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional meliputi kemampuan 

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 struktur dan metodologi keilmuannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru-guru belum sepenuhnya 

mengimplementasikan dan mengaktualisasikan kompetensi professional. Ada beberapa 

kemampuan yang belum dikuasai oleh guru, yaitu menguasai struktur dan metode 

keilmuan meliputi menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk 

memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. Hal ini disebabkan sebagian besar 

guru beranggapan bahwa usia mereka sudah lanjut yang tinggal menunggu masa 

pensiun sehingga keinginan untuk pengembangan diri ke arah suatu penelitian yang 

akan menghasilkan suatu karya ilmiah sangatlah kurang. Guru juga kurang memahami 

langkah-langkah penelitian, kurang membiasakan diri untuk membaca sehingga mereka 

tidak bisa melangkah untuk membuat sebuah karya ilmiah. Belum semua guru dapat 

menerapkan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dengan baik. Ada hal-hal 
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tertentu yang terkadang guru hanya menyampaikan kepada peserta didik tanpa 

mengimplementasikannya dalam kesehariannya. 

Dari hasil penelitian didapati bahwa guru belum merancang pembelajaran. 

keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh rancangan atau perencanaan 

yang dibuat oleh guru sebagai pengembang kurikulum di sekolah dan juga sangat 

ditentukan oleh upaya-upaya guru untuk membuat dan melaksanakan pembelajaran 

yang berkualitas. Rancangan pembelajaran  sebagaimana halnya kurikulum mempunyai 

kedudukan yang cukup sentral dari keseluruhan kegiatan pendidikan karena rancangan 

inilah yang mengarahkan (menjadi pedoman) pelaksanaan pembelajaran kearah 

tercapinya tujuan. Pentingnya membuat rancangan pembelajaran sebelum mengajar ini 

disampaikan oleh para ahli J.Kemp, (1994:20), bahwa rancangan tidak saja berfungsi 

sebagai pedoman mengajar, tetapi juga untuk mengetahui gambaran keberhasilan siswa. 

Dengan membuat persiapan rancangan yang baik, kualitas pembelajaran dapat 

ditingkatkan.Terbukti dalam penelitian yang dilakukan  oleh  Bloom (J. Kemp, 1994:21) 

bahwa "sembilan puluh lima persen siswa dapat mempelajari apa yang diajarkan dengan 

memuaskan,  karena tingkat penguasaan siswa sangat bergantung pada pengalaman 

belajar yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran".  

Mengingat begitu pentingnya peranan perancangan pembelajaran bagi 

keberhasilan pendidikan maka  kegiatan perancangan tidak dapat dilakukan asal saja 

dan sembarangan, guru sebagai perancang harus memiliki berbagai pengetahuan yang 

luas mengenai bagaimana merumuskan isi rancangan dan  juga  harus memiliki 

kemampuan membuat rancangan yang sesuai dengan  aturan yang ada. Dengan kata lain 

guru harus memiliki kemampuan atau ketrampilan merancang pembelajaran (Degeng 

dan Yusuf Hadi M.,1990:47). 

Selanjutnya, idealnya seorang guru yang profesional harus selalu mengembangkan 

kompetensi dirinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunakan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru 

Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang IIIa sampai dengan pangkat 

pembina Utama golongan ruang IV e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau 

pengembangan karya inovatif. Jenis kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan 

meliputi: pengembangan diri yang meliputi: Diklat fungsional: kursus,pelatihan, 

penataran, bentuk diklat yang lain. Kegiatan kolektif yang harus diikuti guru antara lain: 

(a)mengikuti lokakarya, atau kegiatan kelompok musyawarah kerja guru atau in house 

raining untuk penyusunan perangkat kurikulum dan/atau kegiatan pembelajaran berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, penilaian, pengembangan media pembelajaran 

dan/atau kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan keprofesian guru; 

(b)mengikuti, baik sebagai pembahas, maupun sebagai peserta pada seminar, coloqium, 

diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya; (c)mengikuti kegiatan kolektif lain 

yang sesuai tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya.  

Dengan mengikuti kegiatan terkait dengan pengambangan kompetensi, guru dapat 

mengikuti perkembangan jaman dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas 

bagi murid-muridnya. Menurut Purwanto (2004) dalam Ali Muhson (2004), dalam 

rangka meningkatkan profesionalismenya, guru harus selalu berusaha untuk melakukan 
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lima hal. Pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada. Hal ini harus 

ditempatkan pada prioritas yang utama karena:  

1. Persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru lintas negara.  

2. Sebagai profesional seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi 

secara global, dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih 

baik.  

Cara satu-satunya untuk memenuhi standar profesi ini adalah dengan belajar secara 

terus menerus sepanjang hayat, dengan membuka diri yakni mau mendengar dan 

melihat perkembangan baru di bidangnya. Kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi 

yang dipersyaratkan. Dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai 

maka guru memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan. 

Peningkatan kualitas dan kompetensi ini dapat ditempuh melalui in-service training dan 

berbagai upaya lain untuk memperoleh sertifikasi. Ketiga, membangun hubungan 

kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi. Upaya membangun 

hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan membina 

jaringan kerja atau networking. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah 

dilakukan oleh sejawatnya yang sukses. Sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses 

yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Melalui networking inilah guru memperoleh 

akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya. Keempat, mengembangkan etos 

kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada 

kostituen. Di zaman sekarang ini, semua bidang dan profesi dituntut untuk memberikan 

pelayanan prima. Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada konstituennya 

yaitu siswa, orang tua dan sekolah sebagai stakeholder. 

Pelayanan bidang pendidikan adalah pelayanan publik yang didanai, diadakan, 

dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu guru harus 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik. Kelima, mengadopsi 

inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan 

informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola 

pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan media dan ide-ide baru bidang teknologi 

pendidikan seperti media presentasi, komputer (hard technologies) dan juga 

pendekatan-pendekatan baru bidang teknologi pendidikan (soft technologies).  

PENUTUP 

Guru profesional adalah guru yang memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional seperti yang dipersyaratkan oleh 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kompetensi-

kompetensi tersebut harus diimplementasikan dan diaktualisasikan dalam tugas dan 

dalam kehidupan sehari-hari dengan jalan menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka implementasi dan aktualisasi  dari 

masing-masing aspek kompetensi guru di SD Inpres Kurik IV Harapan Makmur adalah 

sebagai berikut. Kompetensi pedagogic belum sepenuhnya diimplementasikan dan 

diaktualisasikan oleh guru-guru. Kemampuan yang belum dimplemementasikan dan 

diaktualisasikan adalah kemampuan merancang pembelajaran. Ada beberapa 

kemampuan dalam kompetensi kepribadian yang belum diimplementasikan dan 

diaktualisasikan oleh guru, yaitu bertindak sesuai norma hukum kependidikan dan 

masih ada guru yang kurang memilki tanggung jawab dan kedewasaan yang baik. 
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Kemampuan dalam kompetensi sosial kesemuanya telah diimplementasikan dan 

diaktualisasikan oleh guru dengan baik. Ditemui beberapa kemampuan dalam 

kompetensi professional yang belum diimplementasikan dan diaktualisasikan oleh guru 

dengan baik, yaitu menguasai struktur dan metode keilmuan meliputi menguasai 

langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau 

materi bidang studi. Guru juga belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep keilmuan 

yang diajarkannya.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dan 

aktualisasi kompetensi guru di SD Inpres Kurik IV Harapan Makmur belum  maksimal 

sehingga guru-guru di SD Inpres Kurik IV Harapan Makmur belum bisa dikatakan 

sebagai guru yang profesional. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa indikator dari 

keempat kompetensi tersebut belum diimplementasikan dan diaktualisasikan oleh guru 

baik dalam tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 

DAFTAR PUSTAKA 

BSNP. 2006. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Depdiknas. 

Degeng, I Nyoman Sudana. 1990. Disain Pembelajaran: Teori ke Terapan. P2T 

IKIP Malang.  
Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Biro 

Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional 

Hayat, Bahrul. 2004. Penilaian Kelas (Classroom Assessment) dalam Penerapan 

Standard  Kompetendi. Jurnal Pendidikan Penabur, 3(III):108-112. 

Kemp, J. 1994. Instructional Design: A plan for unit and course development. Belmont: 

Fearon-Pitman Pub. 

Kunandar. 2007. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Rajawali Pers.  

Mariyana, Rita. Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Berbasis Bimbingan di Taman 

Kanak-Kanak (Studi Deskriptif Terhadap Guru TK di Kota Bandung). Jurnal 

UPI. diakses http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/197803082001122-

RITA_MARIYANA/JURNAL_kompetensi_guru_dalam_PBB.pdf 

Muhson, Ali. 2004. Meningkatkan Profesionalisme Guru: Sebuah Harapan. Jurnal 

Ekonomi dan Pendidikan, 2 (1): 90-98. 

Mulyasa E. 2007. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: PT.Remaja 

Rosda Karya. 

Musfah, Jejen. 2011. Peningkatan Kompetensi Guru. Jakarta: kencana Prenada Media 

Group. 

Sanjaya, Wina. 2009. Kurikulum dan Pengembangan Teori dan Praktek Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Kencana. 

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. 

Rahayu, Dewi. 2011. Accademic Management Optimizing Function At Elementary – 

Junior High School Satu Atap No. 18 Bekasi Jawa Barat. Kepemimpinan dan 

Strategi Pembelajaran. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, 2(2): 40-49. 

Uno, Hamzah. Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

1013 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING 

BERBANTUAN MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF 

 

Sa’diya Nuraini
1)

, I Nyoman S Degeng
2)

, Ach. Amirudin
3)

 
Pascasarjana Universitas Negeri Malang

1) 

Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Malang
2) 

Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
3)

 

diyah.figi@yahoo.com 
 

Abstrak 
Berdasarkan hasil observasi pra tindakan bahwa kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif siswa masih rendah dilihat dari indikator kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif. Sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif tersebut melalui penerapan model PBL berbantuan mind mapping. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model PBL berbantuan 

mind mapping untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa 

kelas IXH SMP N 15 Malang. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Subjek penelitiannya adalah siswa kelas IXH SMPN 15 Malang yang 

berjumlah 31 siswa. Penelitian ini dilaksanakan selama dua siklus yang terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Data yang dikumpulkan berasal 

dari: 1) lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran oleh guru dan siswa, 2) hasil 

tes berpikir kritis dan kreatif, 3) catatan lapangan, dan 5) dokumentasi. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase keterlaksanaan pembelajaran oleh 

guru pada siklus I sebesar 74,85% dengan kategori baik sedangkan siklus II sebesar 

80,19% dengan kategori sangat baik. Persentase keterlaksanaan pembelajaran oleh 

siswa pada siklus I sebesar 66,93% dengan kategori baik sedangkan pada siklus II 

sebesar 72,56% dengan kategori baik. Persentase ketuntasan klasikal hasil tes 

kemampuan berpikir kritis siswa pada siklus I sebesar 70,97% yang mengalami 

peningkatan sebesar 16,12% menjadi 87,09% pada siklus II. Sedangkan persentase 

ketercapaian klasikal hasil tes kemampuan berpikir kreatif siswa pada siklus I 

sebesar 25,81% dan meningkat sebesar 61,28% menjadi 87,09% pada siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

PBL berbantuan mind mapping dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif siswa kelas IXH SMPN 15 Malang. 

Kata Kunci: PBL, Mind mapping, Berpikir Kritis, Berpikir Kreatif 

 

Pada pembelajaran IPS, pemahaman terhadap konsep-konsep essensial sangat 

penting. Pemahaman yang baik bagi siswa, dapat menempatkan konsep-konsep tersebut 

dalam sistem memory jangka panjang dan dapat mengarahkan siswa berpikir kritis dan 

kreatif. Namun kenyataan di lapangan berdasarkan observasi awal terlihat bahwa proses 

pembelajaran didominasi oleh guru, sehingga aktifitas siswa menjadi kurang. 

Keterampilan berpikir sebatas ranah mengetahui, memahami, dan belum menumbuhkan 

kebiasaan berpikir kritis dan kreatif. Siswa lebih diajarkan pada pengenalan konsep dan 

fakta dan belum memberikan kesempatan siswa untuk mengapresiasikan ide dan 

pendapat baik berupa lisan maupun tulisan. Kurangnya pengintegrasian materi pelajaran 

dengan kondisi atau permasalahan dalam pembelajaran siswa mengakibatkan kurangnya 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif sehingga kurang memberikan tantangan berpikir. 

Siswa belum mampu mengubah ide yang ditulis dalam bentuk prosa ke dalam 

bentuk non prosa. Misalnya sebuah konsep atau teori yang ditulis dalam teks diubah 

menjadi sebuah mind mapping. Usaha mengubah penyajian ide, konsep, dan deskripsi 

keadaan tertentu dalam sebuah mind mapping merupakan sebuah kreativitas. Di sini 

mailto:diyah.figi@yahoo.com


 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

1014 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

siswa perlu diajarkan bagaimana menciptakan kreativitas dalam menulis. Dalam 

kurikulum 2013, tujuan pembelajaran IPS bahwa, pembelajaran IPS diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

Maka dengan materi pembelajaran IPS yang diambil dari kehidupan nyata di 

lingkungan masyarakat, bahkan dari pengalaman pribadi, teman sebaya, lingkungan 

alam dan masyarakat sekitarnya diharapkan materi IPS akan lebih mudah dipahami 

karena mempunyai makna yang lebih besar bagi siswa daripada bahan pembelajaran 

yang abstrak dan rumit dari ilmu-ilmu sosial.Maka, untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif dalam hal pemecahan masalah bagi siswa kelas IX H, dapat 

dipilih tema IV yaitu “Modernisasi dan Perubahan Sosial Budaya”  

Berdasarkan permasalahan di atas agar dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan  kreatif, yaitu dengan menerapkan model Problem Based Learning (PBL) 

berbantuan Mind Mapping. Keunggulan PBL  selain dapat membantu siswa dalam 

pemecahan masalah, yaitu dapat  membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit 

tetapi juga melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Rusman (2010) yang menjabarkan tentang “beberapa manfaat 

pembelajaran berbasis masalah seperti mendorong siswa lebih fokus pada pengetahuan 

yang relevan, mendorong untuk berpikir kritis dan reflektif, membangun kerja tim, 

kepemimpinan dan keterampilan sosial, membangun kecakapan belajar serta dapat 

memotivasi belajar anak”. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hung, et al (2011) 

bahwa “Problem Based Learning has been applied globally in a variety of professional 

schools“, yang berarti bahwa model PBL  dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis, memecahkan masalah, dan keterampilan intelektual.  

Meskipun ada banyak keunggulan, terdapat juga kelemahannya seperti yang 

diungkapkan oleh Beringer (2005) dan Smith (2000) dalam Sumarmi (2012) yaitu: 1) 

pengetahuan awal yang dimiliki belum tentu mempersiapkan belajar mereka dengan 

baik, 2) waktu yang dibutuhkan lebih panjang, 3) keamanan rendah, 4) melakukan 

dinamika kelompok dan 5) pencapaian isi pembelajaran bisa rendah. Dari kelemahan 

tersebut maka diperlukan usaha untuk mengatasinya, salah satunya adalah dengan 

teknik pembelajaran mind mapping. Mind mapping diharapkan dapat menjadi alternatif, 

karena dengan mind mapping juga dapat memudahkan siswa dalam mengingat banyak 

informasi karena dengan mind mapping siswa cukup mengingat ide atau gagasan utama 

yang dapat merangsang ingatan dengan mudah. Siswa dapat menghemat waktu, 

menyusun tulisan dengan teratur, menggali gagasan lebih banyak, lebih banyak 

bersenang-senang dan mendapatkan nilai yang lebih baik (Buzan: 2007). Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Munandar (2004) bahwa mind mapping lebih mengarahkan 

siswa untuk memenuhi kriteria berpikir kreatif dalam mengelaborasi, mengembangkan, 

memperkaya, memperinci suatu gagasan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian berjudul 

“Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Berbantuan Mind Mapping untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa pada Mata Pelajaran IPS 

(Studi pada Siswa kelas IX H SMP N 15 Malang)“.  Rumusan masalah yang diambil 

adalah: 

1. Bagaimanakah penerapan model PBL berbantuan mind mapping dalam 

pembelajaran IPS  kelas IX H di SMPN 15 Malang? 
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2. Bagaimanakah penerapan model PBL berbantuan mind mapping pada 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas IX H di 

SMPN 15 Malang? 

3. Bagaimanakah penerapan model PBL berbantuan mind mapping pada 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas IX H di 

SMPN 15 Malang? 

METODE 

 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 

selama dua siklusyang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. subjek penelitiannya adalah siswa kelas IXH SMPN 15 Malang yang terdiri 

dari 31 siswa. Alasan pemilihan kelas tersebut berdasarkan hasil tes pra tindakan, 

ternyata kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya masih rendah bila dibandingkan 

dengan 7 kelas yang lain. Metode pengumpulan datanya adalah observasi, dokumentasi, 

catatan lapangan. Analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif. Data dan 

sumber data di dapatkan dari hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran oleh guru dan 

siswa, hasil tes kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Keterlaksanaan pembelajaran 

model PBL berbantuan mind mapping dihitung untuk menentukan kualitas 

pembelajaran oleh guru dan siswa dengan menggunakan rumus:  

 
(Soeharto, 2003) 

Hasil yang diperoleh kemudian dikonversikan  dengan skala nilai yang tersaji 

pada Tabel 1 berikut. 
Tabel 1. Persentase Keterlaksanaan Pembelajaran 

No Nilai % Klasifikasi 

1. 80 – 100 Sangat Baik 

2. 60 – 79 Baik 

3. 40 – 59 Cukup Baik 

4. 20 – 39 Tidak Baik 

5. < 20 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Arikunto (2008) 

a. Analisis Kemampuan Berpikir Kritis 

Data yang dianalisis diperoleh dari hasil tes berpikir kritis berupa tes essay, yang 

diklasifikasikan menjadi: kemampuan merumuskan masalah, kemampuan memberikan 

alasan atau argumen, kemampuan melakukan deduksi dan induksi, kemampuan 

melakukan evaluasi dan kemampuan mengambil keputusan dan menentukan tindakan. 

Rata-rata skor berpikir kritis setiap siswa ditentukan dengan rumus berikut : 

 x 100% 

Sumber: Fathiyah (2011) 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

1016 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Berikut ini daftar konversi nilai kemampuan berpikir kritis tersaji dalam Tabel 2 

berikut. 
Tabel 2. Konversi Nilai Kemampuan Berpikir Kritis 

No Rentang Nilai Konversi Klasifikasi 

1. 80 – 100 A Sangat Kritis 

2. 60 – 79 B Kritis 

3. 40 – 59 C Sedang 

4. 20 – 39 D Kurang kritis 

5. < 20 E Sangat Tidak Kritis 

Sumber: Grounlund dan Linn, dalam Fathiyah (2011) 

b. Analisi Kemampuan Berpikir Kreatif 

Peneliti menggunakan rubrik penilaian tes essay yang diadaptasi dari instrumen 

yang dikembangkan oleh Munandar (1981). Indikator penilaiannya meliputi aspek 

fluency, flexibility, originality dan elaborate, Instrumen kemampuan berpikir yang 

digunakan terdiri dari lima unit sub tes, yaitu: 1) permulaan kata, 2) menyusun kata, 3) 

sifat-sifat yang sama, 4) penggunaan luar biasa dan, 5) apa akibatnya. Rumus 

kemampuan berpikir kreatifnya adalah. 

 x 100% 

Adapun daftar konversi nilai kemampuan berpikir kreatif tersaji pada Tabel 2.3 

berikut. 
Tabel 2.3 Konversi Nilai Kemampuan Berpikir Kreatif 

No Rentang Nilai Konversi Klasifikasi 

1. 85 – 100 A Sangat Kreatif 

2. 75 – 84 B Kreatif 

3. 65 – 74 C Cukup Kreatif 

4. 55 – 64 D Kurang kreatif 

5. 0   -  54 E Sangat Kurang Kreatif 

Sumber: Modifikasi dari kamdi, dkk. (2007) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

SIKLUS I 

1) Keterlaksanaan Pembelajaran oleh Guru dan Siswa 

Keterlaksanaan pembelajaran oleh guru tersaji pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Guru Siklus I 

Pertemuan Persentase Kriteria 

Pertama 74.56 Baik 

Kedua 66.67 Baik 

Ketiga 83.33 Sangat baik 

Rata-rata Persentase 74.85 

Kriteria Baik 

Sumber: Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel di atas, keterlaksanaan pembelajaran oleh guru pada 

pertemuan pertama sebesar 74,56 % dengan kriteria baik, pertemuan kedua sebesar 

66,67% dengan kriteria baik dan pertemuan ketiga sebesar 83,33% dengan kriteria 

sangat baik. Rata-rata persentase keterlaksanaan pembelajaran oleh guru pada siklus I 

sebesar 74,85% dengan kriteria baik.  
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Keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa tersaji pada tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Keterlaksanaan Pembelajaran oleh Siswa Siklus I 

Pertemuan Persentase Kriteria 

Pertama 60.53 Baik 

Kedua 66.67 Baik 

Ketiga 73.61 Baik 

Rata-rata Persentase 66.93 

Kriteria Baik 

Sumber: Data diolah (2016) 

 Berdasarkan tabel di atas, keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa pada 

pertemuan pertama sebesar 60,53 % dengan kriteria baik, pertemuan kedua sebesar 

66,67% dengan kriteria baik dan pertemuan ketiga sebesar 73,61% dengan kriteria baik. 

Rata-rata persentase keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa pada siklus I sebesar 

66,93% dengan kriteria baik.  

2) Analisis Kemampuan Berpikir Kritis 

Perbandingan hasil tes kemampuan berpikir kritis pra tindakan tersaji dalam 

Tabel 3 berikut.  

Tabel 3 Perbandingan Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kritis Pra Tindakan dan Siklus I 

No Nilai 

Jumlah % 

Keterangan Pra 

Tindakan 
Siklus I 

Pra 

Tindakan 
Siklus I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

81 – 100 

61 – 80 

41 – 60 

21 – 40 

1 – 20 

0 

0 

14 

16 

1 

0 

22 

6 

3 

0 

0 

0 

45,16 

51,61 

3,23 

0 

70,97 

19,35 

9,68 

0 

Sangat Kritis 

Kritis 

Sedang 

Kurang Kritis 

Sangat Tidak Kritis 

Jumlah 31 31 100 100  

Persentase Ketercapaian Klasikal Siklus I70,97% 

Sumber: Data diolah (2016)  

 Berdasarkan tabel di atas pada tes pra tindakan belum ditemukan siswa yang 

mencapai kategori berpikir kritis, sedangkan pada siklus I terjadi peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa pada skala nilai 61-80 sebanyak 22 siswa dengan 

kategori kritis mencapai 70,97%. Siklus I ini masih belum mencapai kriteria ketuntasan 

klasikal yang ditetapkan yaitu sebesar 85 % atau sejumlah 26 siswa yang mampu dalam 

berpikir kritis, sehingga perlu dilaksanakan perbaikan pada siklus II.  

Adapun persentase nilai indikator berpikir kritis tersaji pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4 Persentase Perbandingan Nilai Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Pra Tindakan dan 

siklus I 

Indikator Pra tindakan Siklus I %Peningkatan 

Merumuskan Masalah 42.34 68.55 26.21 

Memberikan Argumen 33.47 60.08 26.61 

Melakukan Deduksi & Induksi 35.48 58.87 23.39 

Melakukan Evaluasi 35.08 57.26 22.18 

Mengambil Keputusan 44.35 60.89 16.54 

Sumber: Data diolah (2016) 
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Persentase nilai indikator kemampuan berpikir kritis siswa mengalami kenaikan 

pada siklus I, yaitu sebesar 26,21 dalam hal merumuskan masalah, 26,61 dalam hal 

memberikan argumen, 23,39 dalam hal melakukan deduksi dan induksi, 22,18 dalam 

hal melakukan evaluasi dan 16,54 dalam hal pengambilan keputusan. Peningkatan 

terbesar pada indikator memberikan argumen sebesar 26,61%.  

3) Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif 

Tes yang dilakukan berupa tes tertulis dengan 5 soal essay yang terdiri dari 

aspek fluency, flexibility, originality dan elaborate, yang dituangkan dalam butir soal 

yang terdiri dari tes permulaan kata, menyusun kata, sifat yang sama, penggunaan luar 

biasa, dan apa akibatnya. Perbandingan hasil tes kemampuan berpikir kreatif pra 

tindakan dan siklus I tersaji dalam tabel 5berikut. 

Tabel 5 Hasil Perbandingan Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Pra Tindakan dan Siklus I 

No Nilai 

Jumlah % 

Keterangan Pra 

Tindakan 
Siklus I 

Pra 

Tindakan 
Siklus I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

85-100 

75-84 

65-74 

55-64 

0-54 

0 

0 

3 

7 

21 

4 

4 

17 

3 

3 

0% 

0% 

9,68% 

22,58% 

67,74% 

12,90% 

12,90% 

54,84% 

9,68% 

9,68% 

Sangat Kreatif 

Kreatif 

Cukup Kreatif 

Kurang Kreatif 

Sangat Kurang 

Kreatif 

 Jumlah 31 31 100% 100%  

 Persentase Ketercapaian Klasikal Siklus I           25,81% 

Sumber : Data diolah (2016) 

 Berdasarkan tabel di atas, kemampuan berpikir kreatif  siklus I pada rentang 

nilai 85-100 ada 4 siswa masuk kategori sangat kreatif dengan persentase 12,90%. 

Rentang nilai 75-84 ada 4 siswa masuk kategori kreatif dengan persentase 12,90%. 

Rentang nilai 65-74 ada 17 siswa masuk kategori cukup kreatif dengan persentase 

54,84%. Rentang nilai 55-64 ada 3 siswa masuk kategori kurang kreatif dengan 

persentase 9,68% dan rentang nilai 0-54 ada 3 siswa masuk kategori sangat kurang 

kreatif dengan pesentase 9,68%.  

 Perbandingan persentase nilai indikator berpikir kreatif tersaji pada tabel 6 

berikut. 

Tabel 6 Persentase Perbandingan Nilai Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif Pra Tindakan dan 

siklus I 

Indikator Pra tindakan Siklus I % Peningkatan 

Permulaan Kata 60.22 91.40 31.18 

Menyusun Kata 54.84 61.29 6.45 

Sifat Yang Sama 39.78 60.22 20.43 

Penggunaan Luar Biasa 35.48 49.46 13.98 

Apa Akibatnya 51.61 78.49 26.88 

Dari tabel di atas, persentase nilai indikator berpikir kreatif setiap indikator 

mengalami peningkatan pada Siklus I, yaitu 31,18% pada tes permulaan kata, 6,45% 

pada tes menyusun kata, 20,43% pada tes sifat yang sama, 13,98% pada tes penggunaan 

luar biasa dan 26,88% pada tes apa akibatnya. Dari data tersebut, pada tes permulaan 

kata terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 31,18%.  
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SIKLUS II 

1) Keterlaksanaan Pembelajaran oleh Guru dan Siswa 

Keterlaksanaan pembelajaran oleh guru tersaji pada tabel 7 berikut. 

Tabel 7 Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Guru Siklus II 

Pertemuan Persentase Kriteria 

Pertama 78.07 Baik 

Kedua 72.22 Baik 

Ketiga 90.28 Sangat baik 

Rata-rata persentase                                                  80.19 

Kriteria                                            Sangat baik 

Sumber: Data diolah (2016) 

 Berdasarkan tabel di atas, keterlaksanaan pembelajaran oleh guru pada 

pertemuan pertama sebesar 78,07 % dengan kriteria baik, pertemuan kedua sebesar 

72,22% dengan kriteria baik dan pertemuan ketiga sebesar 90,28% dengan kriteria 

Sangat baik. Rata-rata persentase keterlaksanaan pembelajaran oleh guru pada siklus II 

sebesar 80,19% dengan kriteria Sangat baik. Keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa 

tersaji pada tabel 8 berikut. 

Tabel 8Keterlaksanaan Pembelajaran Oleh Siswa Siklus II 

Pertemuan Persentase Kriteria 

Pertama 64.91 Baik 

Kedua 72.22 Baik 

Ketiga 80.56 Sangat Baik 

Rata-rata Persentase 72.56 % 

Kriteria Baik 

Sumber: Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel di atas, keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa pada 

pertemuan pertama sebesar 64,91% dengan kriteria baik, pertemuan kedua sebesar 

72,22% dengan kriteria baik dan pertemuan ketiga sebesar 80,56% dengan kriteria 

Sangat baik. Rata-rata persentase keterlaksanaan pembelajaran oleh siswa pada siklus II 

sebesar 72,56% dengan kriteria baik.  

2)Analisis Kemampuan Berpikir Kritis 
Perbandingan hasil tes kemampuan berpikir kritis siklus II yang tersaji dalam 

tabel 9 Berikut. 

Tabel 9 Perbandingan Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kritis Siklus I dan Siklus II 

No Nilai 

Jumlah % 

Keterangan Siklus 

I 
Siklus II Siklus I Siklus II 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

81 – 100 

61 – 80 

41 – 60 

21 – 40 

1 – 20 

0 

22 

6 

3 

0 

8 

19 

4 

0 

0 

0 

70,97 

19,35 

9,68 

0 

25,81 

61,29 

12,90 

0 

0 

Sangat Kritis 

Kritis 

Sedang 

Kurang Kritis 

Sangat Kurang Kritis 

 Jumlah 31 31 100% 100%  

 Persentase Ketercapaian Klasikal Siklus II                          87,09% 

Sumber: Data diolah (2016) 
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Berdasarkan tabel di atas pada tes berpikir kritis siklus II sudah nampak siswa 

yang mencapai kategori berpikir kritis dan sangat kritis. Pada siklus II terjadi 

peningkatan kemampuan berpikir kritis pada skala nilai 81-100 sebanyak 8 siswa 

dengan kategori sangat kritis mencapai 25,81%. Pada skala nilai 61,80 sebanyak 19 

siswa dengan kategori kritis mencapai 61,29%. Adapun persentase nilai indikator 

berpikir kritis tersaji pada tabel 10 berikut. 

Tabel 10 Persentase Perbandingan Nilai Indikator Kemampuan Berpikir Kritis  

Siklus I dan Siklus II 

Indikator Siklus I Siklus II Peningkatan 

Merumuskan Masalah 68.55 72.58 4.03 

Memberikan Argumen 60.08 68.55 8.47 

Melakukan Deduksi & Induksi 58.87 73.79 14.92 

Melakukan Evaluasi 57.26 61.29 4.03 

Mengambil Keputusan 60.89 75.00 14.11 

Sumber: Data diolah (2016) 

Persentase nilai indikator kemampuan berpikir kritis siswa mengalami kenaikan 

pada siklus II, yaitu sebesar 4,03% dalam hal merumuskan masalah, 8,47% dalam hal 

memberikan argumen, 14,92% dalam hal melakukan deduksi dan induksi, 4,03% dalam 

hal melakukan evaluasi dan 14,11% dalam hal pengambilan keputusan.  

3) Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif 

Perbandingan hasil tes kemampuan berpikir kreatif pada siklus II yang tersaji 

dalam tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11 Hasil Perbandingan Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Siklus I dan Siklus II 

NO Nilai Siklus I Siklus II % Siklus I % Siklus II Keterangan 

1 85-100 4 14 12,90% 45,16% Sangat Kreatif 

2 75-84 4 13 12,90% 41,94% Kreatif 

3 65-74 17 4 54,84% 12,90% Cukup Kreatif 

4 55-64 3 0 9,68% 0% Kurang Kreatif 

5 0-54 3 0 9,68% 0% Sangat Kurang Kreatif 

  Jumlah 31 31 100% 100%   

  Persentase Ketercapaian Klasikal Siklus II adalah                        87,09% 

Sumber: Data diolah (2016) 

 Berdasarkan tabel di atas, pada rentang nilai 85-100 ada 7 siswa masuk kategori 

sangat kreatif dengan persentase 22,58%, rentang nilai 75-84 ada 20 siswa masuk 

kategori kreatif dengan persentase 64,52%, rentang nilai 65-74 ada 4 siswa masuk 

kategori cukup kreatif dengan persentase 12,90%, dan tidak ditemukan siswa dalam 

kategori kurang kreatif dan sangat kurang kreatif. Pada siklus II persentase ketercapaian 

klasikal mencapai 87,09%. Untuk memperjelas  

Perbandingan  persentase nilai indikator berpikir kreatif siklus I dan siklus II 

tersaji pada tabel 3.12 berikut. 
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Tabel 12 Perbandingan Persentase Nilai Indikator Berpikir Kreatif siklus I dan siklus II 

Indikator Siklus I Siklus II % Peningkatan 

Permulaan Kata 91.40 92.47 1.08 

Menyusun Kata 61.29 76.34 15.05 

Sifat Yang Sama 60.22 63.44 3.23 

Penggunaan Luar Biasa 49.46 68.82 19.35 

Apa Akibatnya 78.49 100.00 21.51 

Sumber: Data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel di atas, pada tes permulaa kata mengalami peningkatan 

sebesar 1,08%, tes menyusun meningkat 15,05%, tes sifat yang sama meningkat 3,23%, 

tes penggunaan luar biasa meningkat 19,35% dan tes apa akibatnya meningkat 21,51%. 

Peningkatan tertinggi persentase nilai rata-rata berpikir kreatif pada tes apa akibatnya 

yang mencapai 21,51%. Perbandingan hasil tes berpikir kritis pra tindakan, siklus I dan 

siklus II tersaji dalam Gambar 1 berikut. 

 
Gambar 1 Perbandingan hasil tes berpikir kritis pra tindakan, siklus I dan siklus II. 

Perbandingan persentase indikator tes berpikir kritis pra tindakan, siklus I dan 

siklus II tersaji pada Gambar 2 berikut. 

 
Gambar 2. Perbandingan persentase indikator tes berpikir kritis pra tindakan,  

siklus I dan siklus II 
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Perbandingan hasil tes berpikir kreatif pra tindakan, siklus I dan siklus II tersaji 

pada Gambar 3 berikut. 

 
Gambar 3. Perbandingan hasil tes berpikir kreatif pra tindakan, siklus I dan siklus II 

Perbandingan persentase indikator berpikir kreatif pra tindakan, siklus I dan 

siklus II tersaji pada Gambar 4 berikut. 

 
Gambar 4. Perbandingan persentase indikator berpikir kreatif pra tindakan, siklus I dan siklus II. 

 

Penerapan Model PBL Berbantuan Mind mapping dalam Pembelajaran IPS   

Perubahan komposisi anggota kelompok yaitu siswa diberi kebebasan membentuk 

kelompok sendiri yang heterogen, berakibat siswa lebih bersemangat dan lebih aktif 

dalam diskusi, karena ada tuntutan dari guru agar masing-masing siswa menyelesaikan 

tugasnya secara mandiri sebelum hasilnya didiskusikan dalam kelompoknya. Sikap 

mandiri dan tanggung jawab ditumbuh kembangkan melalui proses diskusi dimana 

masing-masing anggota kelompok bergantian memberikan penjelasan dari konsep-

konsep yang dituangkannya dalam bentuk mind mapping. Masing-masing siswa akan 

saling bertukar pendapat dengan tidak hanya sekedar menyampaikan point-point dalam 

mind mappingnya. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Roger dan David Johnson 

bahwa dalam pembelajaran kooperatif akan memunculkan prinsip ketergantungan yang 

positif dan juga tanggung jawab perseorangan (Rusman, 2010) .  

 Pembelajaran pada siklus II berjalan lancar disebabkan siswa sudah pengalaman 

dengan model PBL berbantuan mind mapping. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan 
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persentase keterlaksanaan pembelajaran sebesar 72,56% dengan kategori baik atau naik 

sebesar 5,63% dari siklus I. Dalam temuan penelitian, bahwa pembelajaran di kelas 

menuntut adanya peran aktif guru sebagai designer pembelajaran. Pembelajaran yang 

terpenting adalah siswa memperoleh pengalaman langsung, sehingga pengalaman 

belajar di sekolah bisa menjadi pengalaman berharga yang dapat bermanfaat dalam 

kehidupannya kelak.  

Menurut Trianto (2010) menyatakan bahwa PBL merupakan model pembelajaran 

yang mendasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan 

autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan 

yang ada. Dalam PBL memiliki gagasan bahwa pembelajaran dapat dicapai jika 

kegiatan pendidikan dipusatkan pada tugas-tugas atau permasalahan yang autentik, 

relevan dan dipresentasikan dalam suatu konteks. Dalam hal ini siswa ditantang untuk 

mengembangkan kemampuannya dalam mengkaji permasalahan yang terjadi di 

lingkungannya untuk dapat dijadikan sebagai sumber belajar.  

Siswa juga dibimbing dalam menuliskan sebuah kesimpulan dengan 

menggunakan kalimat sendiri, inilah proses berfikir siswa yang penting, dimana siswa 

akan memilah dan memilih hal-hal apa saja yang harus mereka tuliskan dan memberi 

penjelasan dari kesimpulannya tersebut. Hal ini sesuai pendapat Brown dkk (1983), 

Hidi dan Anderson (19886) dalam Slavin (2005) yang menyatakan bahwa menulis 

rangkuman atau ringkasan dari pelajaran yang disampaikan adalah pelajaran tambahan 

yang lebih baik daripada sekedar menyalin catatan, karena rangkuman atau ringkasan 

menuntut para siswa untuk mengatur kembali materinya dan memilih bagian yang 

penting dari pelajaran tersebut.  

Penerapan model PBL berbantuan mind mapping ini ternyata dapat membantu 

memberikan peta jalan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Bachman, 2005). Hal ini dimaksudkan karena dalam PBL terdapat 

tahapan yang menuntut siswa menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang 

permasalahan yang dikaji dan harus memecahkan permasalahan tersebut sesuai 

pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian, belajar menurut teori konstruktivisme 

bukanlah sekadar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui 

pengalaman.  

Penerapan Model PBL Berbantuan Mind Mapping untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis. 

Belajar berpikir kritis yang dimulai dari permasalahan yang dekat dengan 

kehidupan siswa memberi kemudahan siswa untuk berpikir. Siswa leluasa bercerita 

mengungkapkan pendapatnya sesuai pengalaman dan pengetahuan awal yang di dapat. 

Kemampuan berpikir kritis ditunjukkan dalam hal kemampuan merumuskan masalah, 

kemampuan memberikan argumen, kemampuan melakukan deduksi dan induksi, 

kemampuan melakukan evaluasi dan kemampuan mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan. Pada siklus II penjabaran indikator berpikir kritis dalam bentuk 

mind mapping lebih meningkat, yang ditandai dengan banyaknya cabang terkait 

indikator berpikir kritis. Kritis dalam berpendapat ditunjukkan ketika diskusi kelompok 

maupun diskusi kelas yang mengalami peningkatan kualitas pada siklus II.  

Belajar berpendapat secara lisan merupakan hal yang sulit bagi siswa. Karena 

mayoritas malu untuk mengungkapkan, takut salah, takut ditertawakan teman dan 

karena kurangnya informasi sehingga mereka memilih diam. Namun dalam proses 

berikutnya melalui bimbingan dan arahan guru, siswa diberikan kepercayaan dan 
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semangat untuk belajar menyampaikan pendapat secara lisan. Hingga akhirnya mereka 

belajar dengan bimbingan guru sehingga terbiasa untuk mengungkapkan pendapat.  

Dari hasil analisis tes berpikir kritis terjadi peningkatan persentase indikator 

berpikir kritis. Berdasarkan hasil analisis tersebut peningkatan terbesar adalah sebesar 

14,11% pada indikator mengambil keputusan dan menentukan tindakan. Dalam hal ini 

berarti siswa sudah kritis dalam hal mengambil keputusan dan mengambil tindakan 

dalam menyikapi permasalahan yang ada. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh 

Ennis (2011) yang menyatakan bahwa berpikir kritis adalah berpikir yang beralasan dan 

reflektif dengan memfokuskan tentang keputusan apa yang harus dipercaya dan 

dilakukan.  

Menurut Ibrahim dan Nur (dalam Rusman, 2010)  tentang tujuan model PBL 

adalah: 1) membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan 

masalah, 2) belajar berbagai peran orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam 

pengalaman nyata dan 3) menjadi para siswa yang otonom dan mandiri. Sedangkan 

menurut Trianto (2010) menyatakan bahwa tujuan PBL adalah untuk membantu siswa 

mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah, belajar 

peran orang dewasa yang autentik dan menjadi pembelajar yang mandiri. 

 Berpikir kritis jelas menuntut interpretasi dan evaluasi terhadap observasi, 

komunikasi, dan sumber-sumber informasi lainnya. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh Fisher (2009) bahwa berpikir kritis juga menuntut keterampilan dalam memikirkan 

asumsi-asumsi, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dalam 

memikirkan dan memperdebatkan isu-isu secara terus menerus.Dalam proses berpikir 

kritisnya, dengan menerapkan model PBL berbantuan mind mapping, maka berdasarkan 

temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PBL berbantuan mind 

mapping dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil ini sesuai dengan 

pernyataan Dwijananti (2010) dalam penelitiannya tentang pengembangan kemampuan 

berpikir PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis.   

Penerapan Model PBL Berbantuan Mind Mapping untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kreatif. 

Ide beragam yang merupakan kemungkinan-kemungkinan jawaban merupakan 

salah satu bentuk berpikir kreatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Munandar 

(2012) yang memberikan pengertian tentang berpikir kreatif sebagai kemampuan 

menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, dengan penekanan 

pada kuantitas, ketepat gunaan dan keragaman jawaban, berdasarkan data atau informasi 

yang tersedia. Berpikir kreatif di lain pihak, memfokuskan pada pencarian banyak ide, 

pemunculan berbagai kemampuan dan banyak jawaban benar terhadap suatu 

permasalahan. Dari penerapan model PBL berbantuan mind mapping dapat diketahui 

adanya keselarasan antara prinsip pembelajaran berbasis masalah. 

Berdasarkan hasil tes berpikir kreatif bahwa persentase ketercapaian klasikal pada 

siklus I sebesar 25,81% dan siklus II sebesar 87,09% yang meningkat sebesar 61,28%. 

Sedangkan persentase peningkatan indikator tes berpikir kreatif juga meningkat di 

setiap siklusnya. Peningkatan tertinggi pada sub tes apa akibatnya sebesar 21,51% yaitu 

100% siswa mencapai nilai maksimal (9).  

Berdasarkan hasil tersebut berarti keragaman jawaban siswa merupakan wujud 

kreatifitas berpikir. Kemampuan berpikir kreatif yang sudah diasah selama proses 

diskusi menghasilkan banyak istilah. Selain itu perbaikan perlakuan dalam siklus II 

mempunyai pengaruh besar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Hal ini 

nampak ketika masing-masing siswa dituntut menghasilkan ide kreatif dalam 
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pemecahan masalah dalam bentuk mind mapping. Sehingga siswa akan semakin 

mengenal dan terbiasa menuangkan ide kreatifnya dalam mind mapping yang dibuat 

dalam menyelesaikan permasalahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buzan (2013) 

bahwa pemrosesan informasi diaktualisasikan dalam bentuk mind mapping berupa 

asosiasi gagasan kreatif yang memicu potensi otak untuk dikembangkan secara 

maksimal. Disinilah pentingnya mind mapping digunakan sebagai alat bantu dalam 

menuangkan ide-ide kreatif siswa. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan  rangkaian pelaksanaan penelitian dapat disimpulkan. 

1. Penerapan model PBL berbantuan mind mapping di kelas IXH SMPN 15 Malang 

tahun pelajaran 2015/2016 dapat berjalan lancar pada siklus II karena siswa lebih 

berpengalaman dan mampu menerapkan model PBL berbantuan mind mapping.  

2. Penerapan model PBL berbantuan mind mapping di kelas IXH SMPN 15 Malang 

tahun pelajaran 2015/2016 dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Hasil 

tes menunjukkan bahwa persentase ketuntasan klasikal berpikir kritis pada siklus I 

sebesar 70,97% sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 16,12% 

dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 87,09%. Kemampuan berpikir kritis 

digali dan dikembangkan pada tahap orientasi siswa pada masalah, penyelidikan 

individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.  

3. Penerapan model PBL berbantuan mind mapping di kelas IXH SMPN 15 Malang 

tahun pelajaran 2015/2016 dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. 

Kemampuan berpikir kreatif siswa diwujudkan ketika siswa menggali ide untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diwujudkan dalam bentuk mind mapping Hal ini 

ditunjukkan dengan persentase ketuntasan klasikal berpikir kreatif pada siklus I 

sebesar 25,81% dan siklus II sebesar 87,09% yang mengalami peningkatan sebesar 

61,28%.  

Saran 

Dari hasil penelitian penerapan model PBL berbantuan mind mapping di kelas 

IXH SMPN 15 Malang tahun pelajaran 2015/2016 dapat dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut.  

1. Pada tahap pembentukan kelompok, guru hendaknya memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk memilih dan menentukan sendiri anggota kelompoknya, 

sehingga dalam proses pengerjaan tugas bisa maksimal. 

2. Pada tahap penyelidikan individu dan kelompok, siswa diberikan tugas secara 

mandiri sebelum hasilnya disampaikan kepada kelompoknya, sehingga muncul 

kemandirian dan rasa tanggung jawab serta mengurangi sikap ketergantungan yang 

tinggi terhadap anggota kelompok yang lain. 

3. Pada proses membuat mind mapping, agar pengerjaannya bisa maksimal dan  tepat 

waktu, guru hendaknya memberikan waktu lebih banyak dan terus mengontrol hasil 

pekerjaan siswa terutama pada point indikator yang harus ada pada mind mapping.  

4. Pada tahap pengembangan dan penyajian hasil karya, agar semua siswa aktif 

bertanya maupun menjawab ketika diskusi kelas, guru hendaknya memberikan 

reward berupa nilai, agar siswa terpacu untuk aktif berdiskusi. 

5. Pada tahap pengembangan dan penyajian hasil karya di depan kelas, agar tidak 

terjadi sikap saling tunjuk menunjuk sebagai penyaji, guru hendaknya 
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menyampaikan pembagian tugas kelompok tentang siapa yang akan menjadi 

moderator, penyaji, dan notulen. 

6. Pada tahap pengembangan dan penyajian hasil karya saat diskusi kelas, agar siswa 

dapat menjelaskan secara rinci point-point mind mappingnya, guru hendaknya 

mengarahkan siswa untuk membuat jabaran point-point mind mapping dan 

kemudian dipelajari sebelum menyajikannya di depan kelas.  

7. Point-point indikator berpikir kritis dan kreatif pada mind mapping agar bisa 

maksimal, guru hendaknya menjelaskan secara rinci bagaimana menjabarkan point-

point tersebut dan terus mengontrol sejauh mana kesulitan siswa dalam 

menuangkan point indikator pada mind mappingnya. 

8. Agar siswa mampu merumuskan kesimpulan hasil diskusi, guru hendaknya  

membimbing dan mengontrol hasil rumusan kesimpulan pada akhir pembelajaran. 
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Abstrak 
Video pembelajaran merupakan media berbasis visual yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan yang merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa 

untuk belajar. Video pembelajaran merupakan salah satu media komunikasi penting 

dalam pembelajaran untuk membantu mempermudah siswa dalam proses 

belajarnya.pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.  Dengan penggunaan media video 

pembelajaran dan pendekatan kontekstual di tingkat SMP akan  meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam proses pembelajaran 

Kata Kunci: Media, Video Pembelajaran, Pendekatan Kontesktual, SMP 

 Pembelajaran merupakan proses penting untuk tercapainya tujuan pembelajaran 

yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Pembelajaran merupakan suatu tindakan 

yang dilakukan  guru dan siswa yaitu mengajar dan belajar. Menurut Sardiman 

(2012:47-49) mengajar diartikan sebagai suatu aktifitas mengorganisasiatau mengatur 

lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses 

belajar dan menghasilkan hasil belajar. Dalam tahap selanjutnya belajar juga merupakan 

kegiatan yang tidak pernah berhenti dari detik demi detik sejak manusia lahir sampai 

mati. Manusia sejak lahir belajar mengenal dirinya dan juga lingkungannya. Manusia 

berbeda dengan mahluk cipataan Tuhan lainnya karena dia memiliki keistimewaan, 

yaitu akal dan pikiran. Akal pikiran inilah yang menyebabkan manusia secara alami 

berusaha untuk belajar tentang apa saja. Dalam tujuan pembelajaran seseorang 

menggunakan perangkat bantu dalam menunjang proses pembelajaran. Seperti 

teknologi informasi sebagai media yang menunjang terciptanya perangkat ajar. Dengan 

tegnologi informasi maka seseorang dipermudah dalam memperoleh hal-hal yang 

dibutuhkan.  

Daya serap siswa dalam belajar berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal 

ini sangat tergantung dari kemampuan seorang siswa untuk dapat merekam informasi 

kedalam media pengingat yang disebut dengan otak. Otak akan mudah menyimpan dan 

mengingat data dan menjadikannya informasi jika dirawat dan dapat dilatih terus untuk 

dapat menyerap informasi. Dewasa ini media dilibatkan untuk banyak bidang kegiatan, 

tidak hanya dunia hiburan, bisnis online, komunikasi tetapi juga proses belajar 

mengajar. Salah satu elemen penting dari multimedia dalam  bidang pembelajaran 

adalah video dan animasi. 

Menurut Asyhar (2003:3), media adalah alat yang menyanpaikan atau mengantar 

pesan-pesan pembelajaran. Media pembelajaran adalah seperangkat atau alat bantu yang 

digunakan oleh guru atau pendidik dalam berkomunikasi dengan siswa. Menurut Arief ( 

2003:16) media pendidikan mempunyai kegunaan- kegunaan sebagai berikut: 

(a).memperjelas penyajian pesan  agar tidak terlalu bersifat verbalisitis ( dalam bentuk 

http://sekolah-dasar.blogspot.com/2011/01/pendekatan-kontekstual-dalam.html
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kata-kata tertulis atau lisan belaka), (b). mengatasi keterbatasan ruang,waktu dan daya 

indera, (c). dengan menggunakan alat media pendidikan secara tepat dan bervariasi 

dapat diatasi sifat pasif siswa. Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk 

menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang lebih langsung anatar 

anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, memungkinkan anak didik belajar 

sendiri-sendiri menurut kemapuan dan minatnya. 

Keterbatasan guru dalam menyampaikan materi pelajaran sering menjadi salah 

satu kendala terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Guru cenderung menjelaskan 

materi pelajaran kepada siswa dengan menjelaskan sesuatu dengan membuat contoh 

secara teoritis tanpa memperlihatkan contoh kongkret kepada siswa, apa lagi tidak 

semuamateri mampu disajikan dengan verbal. Sehingga siswa diajak menghayal dan 

dapat menimbulkan salah penafsiran terhadap materi yang diajarkan. Disinilah 

pentingnya teknologi pembelajaran yang dapat mengarahkan siswa akan pemahaman 

materi yang diajarkan. Salah satu contoh materi yang membutuhkan teknologi 

pembelajaran untuk disampaikan kepada siswa adalah bidang studi IPS kelas VII 

semester I dengan  materi bentuk muka bumi Indonesia. Materi ini sebaiknya 

disampaikan oleh guru dengan menggunakan video pembelajaran dengan mendapatkan 

contoh video dari lingkungan siswa atau asal daerah siswa tersebut.Seperti yang 

dikatakan Widyastono,2014:135) “ pembelajaran yang memotivasi siswa akan dapat 

menciptakan pembelajaran yang bermakna. Bermakna bagi siswa apabila guru telah 

mengetahui konsep –konsep pengetahuan  awal yang telah dimiliki oleh siswa. Hal ini 

akan menjadi acuan sesorang guru dalam mengembangkan pengetahuan siswa. Sejalan 

dengan kerangka  dasar kurikulum 2013 dari dasar teori yang menganut pengalaman 

belajar langsung peserta didik sesuai dengan latar belakang, karakteristik dan 

kemampuan awal peserta didik”. 

Pendekatan kontekstual perlu dilakukan dalam proses pembelajarn di kelas. 

Nurhadi (2005: 5) berpendapat bahwa pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar 

yang membantu guru mengaitkan antara materi dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari dengan melibatkan ketujuh komponen utama pembelajaran efektif 

yaitu kontruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan, dan 

penilaian sebenarnya. Bertolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik dengan judul 

kajian : Media Video Pembelajaran dan Pendekatan Kontekstual”. 

PEMBAHASAN 

Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terwujudnya hubungan 

langsung antara karya seseorang pengembang mata pelajaran dengan para siswa. Miarso 

(dalam Susilana,2009:6) menyebutkan bahwa media pembelajaran merupakan segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Dari penjelasan diatas 

media pembelajaran merupakan salah satu komunikasi penting dalam pembelajaran 

yang bertujuan untuk membantu mempermudah siswa dalam proses belajarnya. Media 

pembelajaran dapat terdiri dari dua unsur penting yaitu unsur perangkat keras 

(hardware) dan unsur pesan yang dibawanya (software). Dalam hal ini perlu ditekankan 

bahwa media pembelajaran memerlukan peralatan untuk menyajikan pesan, namun 

yang terpenting bukanlah peralatan itu, tetapi pesan atau informasi belajar yang 

dibawakan oleh media tersebut. 

http://sekolah-dasar.blogspot.com/2010/12/model-pembelajaran-konstektual-ctl.html
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Dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu, Edgar Dale 

(dalamSusilana 2009:7) mengadakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang 

paling kongkret hingga hal yang abstrak. Klasifikasi tersebut dikenal dengan nama 

kerucut pengalaman ( Cone of Experience) yang digambarkan pada Gambar  berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale ( Sumber: Susilana,2009:7) 

 

Menurut Edgar Dale (dalam Susilana, 2009:2007), secara umum media dalam 

pembelajaran mempunyai kegunaan sebagai berikut 1)Memperjelas pesan agar tidak 

terlalu verbalitas, 2)Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra, 

3)Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara siswa dengan sumber 

belajar, 3) Memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestetiknya, 4)Memberikan stimulus yang sama, 

mempersamakan dan menimbulkan persepsi yang sama 

Video Pembelajaran 

Video pembelajaran pada dasarnya adalah alat atau media yang dapat 

menunjukkan simulasi benda nyata. Agnwe & Kellerman (dalam Munir 2013:18) 

bahwa video sebagai media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-

gambar bergerak dan dapat memberikan ilusi/fantasi.Video juga sebagai sarana untuk 

menyampaikan informasi yang menarik, langsung dan efektif. Video pada multimedia 

digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan pembelajaran.  

Video merupakan bahan pembelajaran  audio visual yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan/materi pelajaran. Video yaitu bahan pembelajaran yang 

dikemas melalaui pita video dan dapat dilihat melalui video/VCD player yang 

dihubungkan ke monitor televise (Sungkono 2003:65). Media video pembelajaran dapat 

digolongkan kedalam jenis media audio visual aids (AVA) atau media yang dapat 

dilihat dan didengar. Biasanya media ini disimpan dalam bentuk piringan atau pita. 

Media VCD adalah media dengan sistem penyimpanan dan perekam video dimana 

signal audio visual direkam pada disk plastic bukan pada pita magnetic (Arsyad 

2004:36). 

Karakteristik Media Video Pembelajaran 

Menurut Cheppy Riyana (2007:8-11) untuk menghasilkan video pembelajaran 

yang mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunanya maka pengembangan 

video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan kriterianya. Karakteristik 
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video pembelajaran yaitu: (1)    Clarity of Massage (kejelasan pesan) dengan media 

video siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi 

dapat diterima secara utuh sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam 

memory jangka panjang dan bersifat retensi, (2).    Stand Alone (berdiri sendiri) video 

yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan 

bersama-sama dengan bahan ajar lain, (3)   User Friendly (bersahabat/akrab dengan 

pemakainya) media video menggunakan bahasa yang sedehana, mudah dimengerti, dan 

menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang tampil. bersifat membantu 

dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon, 

mengakses sesuai dengan keinginan, (4)   Representasi isi materi harus benar-benar 

representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya materi 

pelajaran baik sosial maupun sain dapat dibuat menjadi media video, (5)   Visualisasi 

dengan media serta materi dikemas secara multimedia terdapat didalamnya teks, 

animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Materi-materi yang digunakan bersifat 

aplikatif, berproses, sulit terjangkau berbahaya apabila langsung dipraktikkan, memiliki 

tingkat keakurasian tinggi, (6)Menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Tampilan 

berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rakayasa digital dengan resolusi 

tinggi tetapi support untuk setiap spech system computer (7) . Dapat digunakan secara 

klasikal atau individual. Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara 

individual, tidak hanya dalam setting sekolah, tetapi juga dirumah. Dapat pula 

digunakan secara klasikal dengan jumlah siswa maksimal 50 orang bisa dapat dipandu 

oleh guru atau cukup mendengarkan uraian narasi dari narator yang telah tersedia dalam 

program. 

Mekanisme Produksi Video Pembelajaran 

Video pembelajaran adalah media untuk mentransfer pengetahuan dan dapat 

digunakan sebagai bagian dari proses belajar. Lebih interaktif dan lebih spesifik dari 

sebuah buku. Seperti halnya dalam pembuatan proyek video klip, film, iklan layanan 

masyarakat, website dan lain-lainnya, pembuatan video pembelajaran pun 

membutuhkan tahapan dalam pembuatannya. Adapun  tahapannya terbagi dalam 3 

kategori besar yaitu: 1)    Pra produksi (sebelum pembuatan), dalam pra produksi ini  

seorang pembuat video pembelajaran harus memahami dan mengerti apa yang akan 

dilakukan sebelum pembuatan/produksi, karena untuk menghindari kesalahan atau 

kerugian baik materi maupun financial yang dibutuhkan, serta untuk mempersiapkan 

kebutuhan yang digunakan dalam proses produksi. Pra Produksi ini terbagi dalam 

tahapan sebagai berikut : (a)    Telaah kurikulum,dalam mengembangkan media untuk 

menunjang pembelajaran, semestinya mengacu pada kurikulum. Kurikulum dijadikan 

sebagai acuan utama, dalam menentukan kompetensi yang akan dimuat untuk diajarkan 

kepada siswa melalui media video tutorial. Sehingga media pembelajaran yang dibuat 

sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.Telaah kurikulum harus dilakukan oleh guru, 

dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Peranan Guru adalah menentukan materi dalam 

media yang dapat mewakili kompetensi yang diharapkan akan sesuai dengan 

kompetensi dan jenjang pendidik.(b)    Pemilihan materi/informasi yang akan 

disajikanseorang pembuat video pembelajaran harus tahu dan mengerti materi yang 

akan disajikan. Sehingga ketika ada pertanyaan terhadap materi maka harus bisa 

mempertanggungjawabkannya, serta memberikan batasan terhadap materi/informasi 

yang akan disajikan. Materi/informasi dapat bersumber dari buku, internet,majalah 

,koran maupun media lainnya dengan mencantumkan sumbernya dalam halaman atau 

slide khusus sumber materi sebagai ke-valid-tan  dari materi yang disampaikan. (c)    
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Menganalisis target / sasaran dari video tutorial yang dibuat,video pembelajaran yang 

dibuat nantinya akan ditampilkan kepada khalayak ramai. Oleh karena itu, seorang 

pembuat video pembelajaran harus mengetahui sasaran atau targetnya, apakah untuk 

siswa smp, sma ataukah untuk anak-anak bahkan untuk orang tua sekalipun. Sehingga 

materi/informasi dapat disampaikan dengan baik dan benar. (d)   Menganalisa dan 

mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, dalam proses produksi pasti 

membutuhkan alat-alat dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Seorang pembuat 

video pembelajaran harus mengerti perlengkapan yang digunakan dalam proses 

pembuatannya, antara lain komputer/laptop, kamera digital, kertas, pensil/pulpen, papan 

tulis, spidol, penghapus, dan aplikasi Adobe Premiere Pro. (e)  Mencari dan 

mengumpulkan Referensi terkait, sebelum memulai pembuatan, sebaiknya mencari 

sebanyak-banyaknya referensi baik dari materi maupun contoh interaktif. Dengan 

adanya referensi ini seorang pembuat Video pembelajaran dapat mengolah 

kreatifitasnya dengan memperhatikan dan melihat referensi yang didapat. Referensi 

dapat dicari di Internet, Majalah, koran, televisi dan sebagainya. Jadi, referensi yang 

kami gunakan dalam pembuatan video pembelajaran ini berupa materi logika 

matematika dan contoh video tutorial. (f)     Membuat Jadwal/Schedule Produksi, hal 

yang penting adalah ketepatan waktu dalam proses produksi, karena berkaitan dengan 

client/audience. Jadwal sangat menentukan apakah proses produksi molor atau tidak. 

Jika tidak memiliki jadwal produksi maka dapat dipastikan proses produksi akan 

berjalan secara amburadul atau acak-acakan, yang menyebabkan konsistensi dari 

pembuat video pembelajaran menjadi tidak ada atau hilang. 2)Proses produksi, dalam 

proses produksi ini, pembuatan video pembelajaran dilakukan secara urut karena dalam 

prosesnya telah dibantu dengan adanya konsep serta jadwal yang telah tertata 

sebelumnya yaitu pada pra produksi.3)Pasca Produksi, tahapan terakhir dalam 

pembuatan video pembelajaran adalah pasca produksi, yaitu tahapan dimana video 

pembelajaran  siap untuk dipublikasikan. Tahapan ini meliputi, publikasi video dalam 

bentuk file. 

Manfaat Menggunakan Video Pembelajaran 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal sangatlah perlu menggunakan 

media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat penggunaan 

media video pada proses pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) Sangat membantu 

tenaga pengajar dalam mencapai efektifitas pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran yang mayoritas praktek.(2)  Memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran 

dalam waktu yang singkat.(3)  Dapat merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih 

mandiri. (4)   Peserta didik dapat berdiskusi atau minta penjelasan kepada teman 

sekelasnya.(5)  Peserta didik dapat belajar untuk lebih berkonsentrasi. (6)Daya nalar 

Peserta didik lebih terfokus dan lebih kompeten (7)  Peserta didik menjadi aktif dan 

termotivasi untuk mempraktekan  latihan-latihan(8)Hal-hal yang bersifat abstrak dapat 

dikongkretkan. 

Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar.Hasil belajar merupakan hal yang sangat penting. Karena 

dengan hasil belajar dapat dilakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang 

sudah berlangsung. Menurut Thoha (2001), evaluasi hasil belajar dapat berfungsi dalam 

berbagai kepentingan, diantaranya: a) Siswa dapat mengetahui sejauh mana 

keberhasilan mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru b) Guru dapat mengetahui 
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siswa yang sudah dan yang belum menguasai materi pelajaran c) Guru dapat 

mengetahui kelemahan-kelemahan dalam proses belajar mengajar sehingga guru dapat 

memperbaikinya. Media video pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, untuk 

mengetahui keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran menggunakan tes sumatif 

dengan memberikan soal dalam bentuk pilihan ataupun soal uraian. 

Penggunaan Video Pembelajara dengan Pendekatan Kontekstual 

 Istiqomah,Lailatul (2009:30) menyampaikan pembelajaran kontekstual 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran 

dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-

hari.  

Pembelajaran kontekstual dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan 

pembelajaran yang mengakui dan menunjukkan kondisi awal pengetahuan siswa. 

Melalui hubungan di dalam dan di luar ruang kelas, suatu pendekatan pembelajaran 

kontekstual menjadikan pengalaman lebih relevan dan berarti bagi siswa dalam 

membangun pengetahuan yang akan mereka terapkan dalam pembelajaran seumur 

hidup. Dengan demikian, dalam kegiatan pembelajaran perlu adanya upaya membuat 

belajar lebih mudah, sederhana, bermakna dan menyenangkan agar siswa mudah 

menerima ide, gagasan, mudah memahami permasalahan dan pengetahuan serta dapat 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan barunya secara aktif, kreatif dan produktif. Untuk 

mencapai usaha tersebut segala komponen pembelajaran harus dipertimbangkan 

termasuk pendekatan kontekstual. 

Penggunaa media video pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dapat 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu pembelajaran 

kontekstual merupakan suatu konsep tentang pembelajaran yang membantu guru-guru 

untuk menghubungkan isi bahan ajar dengan situasi-situasi dunia nyata serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga, warga negara, dan 

pekerja serta terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar yang dituntut dalam 

pelajaran. Pendekatan kontekstual ini merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat.  

Disaat guru menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan video 

pembelajaran,video yang  ditampilan guru tersebut diperoleh dari  lingkungan sekitar 

siswa  sehingga siswa tertarik dan mudah mengerti akan materi yang disampaikan guru 

tersebut. 

PENUTUP 
Video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi 

pesan-pesan pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi 

pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Video 

merupakan bahan pembelajaran tampak dengar (audio visual) yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan pesan-pesan/materi pelajaran. video pembelajaran dapat 

digolongkan kedalam jenis media audio visual aids (AVA) atau media yang dapat 

dilihat dan didengar. Biasanya media ini disimpan dalam bentuk piringan atau pita. 

http://sekolah-dasar.blogspot.com/2011/01/pendekatan-kontekstual-dalam.html
http://sekolah-dasar.blogspot.com/2011/01/pendekatan-kontekstual-dalam.html
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Media VCD adalah media dengan sistem penyimpanan dan perekam video dimana 

signal audio visual direkam pada disk plastic bukan pada pita magnetic.  

Video pembelajaran dengan pendekatan kontekstual merupakan pembelajaran yang 

membantu guru untuk mengaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata, dan 

memotivasi siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang didapatnya dengan kehidupan 

mereka sehari-hari. Untuk mengetahui apakah media video pembelajaran yang 

ditampilkan oleh guru berhasil atau tidak, guru tetap melakukan evaluasi belajar 

maupun obeservasi. Evaluasi belajar dapat berupa tes hasil belajar sedangkan obeservasi 

dapat berupa memberikan angket kepada siswa dalam bentuk pertanyaan kenyamanan, 

kemudahan, kemenarikan materi, membantu konsentrasi siswa. 

Sebaiknya sebagai seorang pendidik dapat menggunakan media video 

pembelajaran dengan memperoleh materi video dari linkungan asal peserta didik 

sehingga  sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan 

sehingga motivasi belajar jadi lebih meningkat. 
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    Zuni Humairoh
1)

, Nurchasanah
2), 

Alif Mudiono
3) 

Prodi Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang 

E-mail: zuni_azura@yahoo.co.id 

 

    Abstrak 
Keterbacaan yang baik merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menentukan keterbacaan suatu teks. Teks yang tidak dipersiapkan dengan matang 

sering kali menyulitkan siswa untuk memahaminya. Teks yang terlalu sulit akan 

menimbulkan frustasi pada pembaca. Sebelum teks tersebut diberikan kepada siswa 

perlu diukur terlebih dahulu keterbacaannya. Untuk mengukur keterbacaan teks 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan tes cloze (tes rumpang) karena tes cloze 

merupakan teknik yang cocok digunakan untuk mengukur keterbacaan teks dilihat 

dari segi pemahaman siswa. 

  Kata kunci: Keterbacaan Teks, Memanfaatkan Tes Cloze 

Kegiatan membaca merupakan bentuk komunikasi antara penulis dan pembaca 

dengan bahan bacaan sebagai medianya, agar pesan penulis atau isi bacaan dapat 

diterima oleh pembaca sesuai dengan yang dimaksud penulisnya maka diperlukan 

seperangkat kondisi atau persyaratan bagi sebuah bacaan. Salah satu persyaratan atau 

kondisi tersebut, dan tampaknya yang paling menentukan adalah tingkat keterbacaan 

teks. Pesan penulis tidak akan sampai atau dapat diterima pembaca apabila pembaca 

sulit memahami bacaan yang ditulis oleh penulisnya, untuk itu tingkat keterbacaan suatu 

bacaan harus sesuai dengan kemampuan siswa, dalam menyeleksi teks yang 

diperhatikan bukan saja kemahiran siswa dalam belajar, tetapi juga cara mengukur 

keterbacaan teks. Teks haruslah baik dan benar, mudah dipahami sesuai dengan 

perkembangan siswa, komunikatif, terhindar dari makna ganda, sederhana, sopan dan 

menarik. Oleh karena itu keterbacaan teks perlu diukur terlebih dahulu sebelum 

dijadikan bahan ajar karena teks yang tidak dipersiapkan dengan matang sering kali 

menyulitkan siswa untuk memahami bacaan, agar teks memenuhi syarat dan tujuan 

yang diharapkan maka keterbacaannya harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.  

Kesesuaian tingkat keterbacaan teks sangat penting karena hal itu bisa 

berpengaruh terhadap motivasi dan minat membaca siswa. Minat membaca dan 

keterbacaan terdapat hubungan timbal-balik, guru perlu mengetahui faktor-faktor apa 

yang mempengaruhi keterbacaan dan cara menentukan keterbacaan tersebut Indrawati 

(200:134) berpendapat bahwa bacaan atau teks tersebut dapat dipahami dengan mudah 

atau tidak bergantung kepada dua hal yaitu (a) bahasa yang digunakan dan (b) isi bacaan 

atau teks. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional Nomor 22 tahun 2007, buku 

teks yang dipakai di setiap sekolah harus memenuhi standar kelayakan.  

Sebuah bacaan baik yang ditulis dalam buku teks atau yang dikutip dari media 

perlu diukur keterbacaannya sebelum diberikan kepada siswa sebagai bahan ajar. 

Pengukuran dilakukan untuk mengetahui keterbacaan teks, apakah teks tersebut 

tergolong tinggi, sedang, atau rendah. Sebuah bacaan dengan tingkat keterbacaan yang 

terlalu tinggi akan menyulitkan siswa untuk memahami isinya, bahkan dapat membuat 

siswa cenderung malas membaca atau menurun minat membacanya, demikian juga 

keterbacaan teks yang terlalu rendah akan membuat siswa merasa bosan dan tidak ada 

tantangan bagi kemampuannya karena siswa Sekolah Dasar (SD) sebagai dasar 

mailto:zuni_azura@yahoo.co.id
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pengembangan ilmu yang berperan penting mendasari pengalaman belajar di sekolah 

sehingga perlu dirancang secara baik.  

Mengingat pentingnya apsek keterbacaan teks dalam pengajaran seperti yang telah 

dipaparkan di atas perlu diketahui, bahwa mengukur keterbacaan sebuah teks sangat 

penting untuk mendapatkan gambaran apakah keterbacaan teks yang telah digunakan 

tersebut sudah sesuai dengan tingkat perkembangan kebahasaan siswa karena teks yang 

terlalu sulit akan menimbulkan frustasi pada pembaca (siswa) untuk mengukur 

keterbacaan teks ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan tes cloze (tes rumpang). Tes 

cloze merupakan salah satu alat ukur keterbacaan dengan cara menugaskan pembaca 

(siswa) untuk mengisi kata-kata yang dirumpangkan. Pembaca diminta untuk 

memahami bacaan yang tidak lengkap karena bagian tertentu telah dihilangkan. Bagian-

bagian kata yang telah dihilangkan disebut kata ke-n. Kata ke-n tersebut diganti dengan 

tanda rumpang mendatar tugas pembaca (siswa) yaitu mengisi bagian-bagian yang 

kosong dengan tujuan membangun kembali bacaan yang ada di dalam teks tersebut 

sehingga menjadi bacaan yang utuh. Alasan menggunakan tes cloze ini didasari dengan 

berbagai pertimbangan karena tes cloze dapat dipakai untuk mengukur keterbacaan teks 

dilihat dari segi pemahaman siswa secara langsung. Artinya siswa sebagai pembaca 

langsung terlibat untuk mengisi rumpangan yang sudah dibuat sebelumnya.  

Tes cloze merupakan alat evaluasi subyejektif yang mencerminkan kemampuan 

bahasa yang dikembangkan pada setiap bagian dari bacaan. Sejumlah kata dari bahan 

bacaan dirumpangkan atau dihilangkan secara sistematis. Penghilangan kata-kata 

tersebut tidak mempunyai efek terhadap tingkat kesukaran pada bacaan, tetapi 

pemakaian jumlah butir tes akan mampu membedakan subyek yang satu dengan yang 

lainnya. Menurut Hornby (2005:50) bahwa kata “cloze” bermakna proses penutupan 

sementara (disebut dengan penutupan sementara karena dalam sejumlah kata dalam 

bacaan dihilangkan atau ditutup sementara untuk diisi dengan cara menerka berdasarkan 

konteks isi pada bacaan), sebagai tes yang dianggap memiliki ciri-ciri tes integratif dan 

bahkan pragmatik pengajaran tes cloze seperti halnya dikte mencakup beberapa jenis 

kemampuan bahasa dan unsur bahasa sekaligus. Pelesapan kata-kata (word deletion) 

dari suatu bacaan merupakan ciri khas dari tes cloze yang menerapkan rumus setiap kata 

ke-n. Prinsip Gestalt diaplikasikan dalam hal ini, siswa akan mengidentifikasi kata-kata 

apa saja yang dapat digunakan untuk mengisi lesapan dengan melihat kalimat 

sebelumnya atau dapat juga menggunakan kalimat setelahnya.  

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa keterbacaan teks dinilai 

penting karena suatu teks sangat berkaitan erat dengan pemahaman pembaca (siswa) 

terhadap teks yang dibacanya. Pembaca dapat menilai sejauh mana sebuah teks 

memiliki tingkat kemudahan atau bahkan sebaliknya karena sebuah bacaan dengan 

tingkat keterbacaan yang terlalu tinggi akan menyulitkan siswa untuk memahami isinya 

bahkan dapat membuat siswa cenderung malas membaca atau menurun minat 

membacanya, demikian juga keterbacaan teks yang terlalu rendah akan membuat siswa 

merasa bosan dan tidak ada tantangan bagi kemampuannya. Begitu pula teks yang 

belum disesuaikan tingkat keteerbacaannya dengan kemampuan dan perkembangan jiwa 

siswa akan menimbulkan kesulitan pemahaman, sehingga perlu disesuaikan agar 

menumbuhkan minat baca siswa pada materi-materi pelajaran yang terdapat di dalam 

teks. 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

1036 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

PEMBAHASAN  
Keterbacaan merupakan unsur yang ada di dalam teks yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan pembaca (siswa) menurut Nuttal (1982:25) keterbacaan (readability) 

merupakan kata turunan yang dibentuk oleh bentuk dasar “readable” yang artinya 

„dapat dibaca‟ atau „terbaca‟. Kata „terbaca‟ memiliki arti (a) telah dibaca, (b) dapat 

dibaca, (c) dapat diramalkan atau diketahui. Oleh karena itu, keterbacaan merupakan 

aspek terpenting dari suatu teks yang dapat mempercepat proses siswa dalam membaca. 

Menurut Muchlison (1992:167) keterbacaan adalah pengukuran tingkat kesulitan sebuah 

teks secara objektif pada tingkat keterbacaan yang biasanya dinyatakan dengan 

peringkat kelas, dengan demikian setelah mengukur tingkat kesulitan sebuah teks kita 

dapat mengetahui kecocokan materi bacaan untuk peringkat tertentu.  

Kualitas teks yang rendah dapat mengakibatkan kualitas belajar karena proses 

pembelajaran yang baik perlu didukung dengan adanya buku teks yang baik. Tidak 

hanya diperlukan buku teks yang memenuhi keseluruhan materi yang ada, tetapi 

diperlukan juga buku teks yang meningkatkan motivasi dan menunjang aktivitas serta 

kreativitas siswa. Teks yang digunakan di sekolah harus memiliki kebenaran isi 

penyajian yang sistematis, penggunaan bahasa dan keterbacaan yang baik.  Bacaan yang 

memiliki tingkat keterbacaan yang baik akan mempengaruhi pembacanya dalam 

meningkatkan minat belajar dan daya ingat, menambah kecepatan dan efisiensi 

membaca, serta memelihara kebiasaan membaca.  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbacaan 

merupakan ukuran sesuai tidaknya atau mudah sukarnya suatu bacaan bagi pembaca 

yang mempengaruhi keberhasilan pembaca (siswa) dalam memahami isi bacaan yang 

ada di dalam buku teks. jika teks memiliki keterbacaan yang sulit dimungkinkan tingkat 

pemahamannya yang rendah dari pembaca. 

Mengukur keterbacaan sebuah teks harus menjadi perhatian utama oleh para guru 

sebab siswa diharapkan dapat menyelesaikan informasi dan mengembangkan 

keterampilan baru dengan cara membaca. Oleh karena itu, keterbacaan merupakan 

syarat yang harus diperhatikan dalam penulisan bahan pengajaran. Mengingat 

keterbacaan itu seluruh unsur yang ada dalam teks (termasuk di dalamnya interaksi 

antar teks) sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembaca (siswa) dalam 

memahami materi yang dibacanya karena keterbacaan itu berkaitan dengan tiga hal 

yakni kemudahan, kemenarikan, dan keterpahaman. Kemudahan membaca berhubungan 

dengan bentuk tulisan, yakni tata huruf (topografi) seperti besar huruf dan lebar spasi. 

Kemudahan  berkaitan dengan kecepatan pengenalan kata tingkat kesalahan, jumlah 

fiksasi mata per detik, dan kejelasan tulisan (bentuk dan ukuran tulisan). Kemenarikan 

berhubungan dengan teks yang menyangkut kualitas teks dan dihubungkan dengan 

pemahaman siswa.  

Pengukuran keterbacaan teks dapat dilakukan dengan beberapa formula 

keterbacaan yang secara praktis dapat digunakan untuk mengukur keterbacaan teks bagi 

sasaran pembacanya. Menurut Suladi (2000:9) keterbacaan yang baik merupakan syarat 

yang harus dipenuhi untuk menentukan keterbacaan suatu teks, salah satunya yaitu 

dengan memanfaatkan tes cloze. Tes cloze adalah cara yang paling tepat diterapkan 

untuk mengukur keterbacaan teks berbahasa Indonesia. Menurut Joun (1988:34) tes 

cloze adalah metode penangkapan pesan dari sumbernya  untuk mengubah pola bahasa 

dengan jalan menghilangkan bagian-bagiannya yang disebut kata ke-n, misalnya kata 

ke-5, ke-6 dan menyampaikan kepada penerima (pembaca dan penyimak) sehingga 

mereka berupaya untuk menyempurnakan kembali pola-pola keseluruhan yang 
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menghasilkan sejumlah unit-unit kerumpangan yang dapat dipertimbangkan. Sejumlah 

kata dari suatu bahan bacaan dirumpangkan atau dihilangkan secara sistematis. 

Penghilangan kata-kata dari suatu bacaan tidak mempunyai efek terhadap tingkat 

kesukaran pada bacaan tetapi pemakaian jumlah butir tes akan mampu membedakan 

subyek yang satu dengan yang lainnya. Sebelum teks tersebut diberikan kepada siswa 

sekolah dasar perlu dianalisis terlebih dahulu keterbacaannya. Kegiatan yang dilakukan 

dalam mengukur keterbacaan teks adalah sebagai berikut.  

Pertama menentukan teks yang akan diukur keterbacaannya, mendaftar bacaan 

yang akan dianalisis keterbacaannya, teks yang akan digunakan untuk tes tersebut sesuai 

dengan aslinya tidak ditambah atau dikurangi kalimatnya dan menyeleksi teks yang 

telah di daftar sebelumnya dengan parameter kriteria pembuatan tes cloze. 

Kedua penyusunan tes. Sebelum tes tersebut diberikan kepada siswa terlebih 

dahulu yang harus diperhatikan yaitu menyusun teks sesuai dengan prosedurnya, 

kalimat yang tertera didalam teks tersebut pada kalimat pertama tidak dilesapkan begitu 

juga dengan kalimat yang terakhir agar siswa bisa mengetahui kalimat awal dan kalimat 

akhir, kata ke-n yaitu dimulai pada kalimat kedua, konjungsi (kata penghubung) 

dihitung I kata, jenis kata apapun yang ditemukan pada kata ke-n tersebut dihilangkan 

kecuali kata-kata yang berupa nama diri yang tidak dapat dihilangkan begitu saja, kata 

ulang berimbuhan atau penuh dihitung I kata, kata dasar dan imbuhan dihitung I kata. 

Ketiga tahap pelaksanaan yang dilakukan yaitu merumuskan ruang lingkup yang 

digunakan dalam kegiatan menganalisis keterbacaan teks kepada siswa selanjutnya 

yaitu siswa mengisi bagian-bagian yang kosong dari tes yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya agar menjadi teks yang utuh, menganalisis ketepatan isian siswa 

berdasarkan kategori kata, dan menganalisis hasil tes pekerjaan siswa yang telah 

dilakukan. 

 Keempat setelah tahap pelaksanaan selesai selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian 

dilakukan setelah tes tersebut diselesaikan oleh siswa, jawaban yang benar adalah 

jawaban yang sesuai dengan konteksnya. Jumlah seluruh jawaban yang benar atau 

keseluruhan jawaban yang digunakan untuk menghitung hasil keterbacaan teks, kriteria 

pemberian skor adalah proporsi jawaban benar dikalikan 100, sedangkan skor 

keterbacaan adalah rerata dari skor yang diperoleh pembaca, setelah nilai semua siswa 

di dapat, maka tahap selanjutnya yaitu mengambil rata-rata untuk mengetahui apakah 

teks tersebut tergolong mudah, sedang atau sukar dipahami oleh siswa.  

Merumpangkan kata-kata dapat dilakukan pada setiap kata dengan jumlah tertentu 

misalnya kata (ke-n). Nuttal berpendapat bahwa tes cloze paling umum digunakan untuk 

mengukur keterbacaan. Penghapusan kata-kata tersebut ditentukan dari teks, teks yang 

nampak panjang dominan lebih sulit. Oleh karena itu tes uji rumpang harus disesuaikan 

dengan fungsinya, yaitu sebagai alat ukur keterbacaan teks dan sebagai alat ajar. Salah 

satu yang harus diperhatikan dalam mengukur keterbacaan adalah dengan cara (a) 

memilih teks (bacaan) yang akan dirumpangkan, panjang teks berkisar 150-250 kata (b) 

membiarkan kalimat pertama dan kalimat terakhir utuh, (c) melakukan penghilangan 

atau merumpangkan setiap kata ke n, misalnya kata ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya 

tanpa memperhatikan arti dan fungsi kata-kata yang telah dihilangkan, (d) mengganti 

bagian-bagian yang dirumpangkan tersebut dengan tanda-tanda tertentu misalnya garis 

mendatar ( __ __ __ __ ) yang sama panjangnya. 

Penggunaan alat ukur keterbacaan dapat dilihat dari upaya memperkirakan tingkat 

kesulitan materi cetak. Perkiraan-perkiraan tingkat kemampuan membaca sangat 

berguna terutama bagi guru yang mempunyai perhatian terhadap pemilihan buku teks 
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dan bahan bacaan lain yang banyak dibaca. Guru mempunyai kesempatan dalam 

kegiatan pemilihan teks, adapun guru dalam bidang studi tidak terkait pada satu buku 

teks tertentu saja, alangkah lebih baiknya jika membuat koleksi buku sumber yang bisa 

digunakan dalam pengajaran di kelas karena sukses tidaknya pengajaran di kelas sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan guru yang akan menerapkan dan mengaktualisasikan 

pembelajaran. Wisda (2013:24) menyatakan bahwa pengukuran keterbacaan teks 

dilakukan dengan menggunakan tes cloze. Tes cloze dilakukan dengan cara pemilihan 

teks tertentu yang diukur keterbacaannya kemudian merumpangkan sejumlah bagian 

dari teks tersebut. 

Tes  cloze  atau tes uji rumpang telah dikenal dalam bidang tes bahasa karena tes 

cloze dibuat dengan menghilangkan kata-kata dari bacaan dengan interval secara teratur. 

Sejalan dengan Djiwandono (2002:139) tes cloze merupakan jenis tes bahasa yang 

sasarannya tidak secara khusus dikaitkan dengan salah satu kemampuan bahasa atau 

unsur bahasa tertentu. Sebagai tes yang dianggap memiliki ciri-ciri tes integratif dan 

bahkan pragmatik pengajaran tes cloze seperti halnya dikte mencakup beberapa jenis 

kemampuan bahasa dan unsur bahasa sekaligus. Pelesapan kata-kata (word deletion) 

dari suatu bacaan merupakan ciri khas dari tes cloze yang menerapkan rumus setiap kata 

ke-n. Tes cloze atau uji rumpang ini diperkenalkan Wilson Taylor sebagai alat 

pengukuran keterbacaan pada tahun 1953. Tes cloze ini digunakan pertama kali pada 

tahun 1965 oleh Coleman. Menurut Joun (1988:34) tes cloze adalah metode 

penangkapan pesan dari sumbernya (penulis atau pembicara) untuk mengubah pola 

bahasa dengan jalan menghilangkan pada setiap bagian-bagiannya. Teks yang 

dirumpangkan dalam tes cloze adalah teks asli dari suatu buku. Beberapa kata dalam 

teks tersebut dilesapkan secara sistematis. Kata ke-n yang dilesapkan tersebut 

merupakan butir tes yang harus dijawab. 

Secara garis besar tes cloze mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai alat evaluasi dan 

alat ukur. Berikut ini penjelasan mengenai dua fungsi tersebut. 

a) Alat Evaluasi  

Membaca dikatakan sukses apabila pembaca memahami isi bacaan yang ada di 

dalam teks. Oleh karena itu, perlu sebuah evaluasi terhadap pemahaman siswa sebagai 

pembaca. Tes cloze sebagai alat evaluasi yang memiliki karakteristik sebagai alat 

evaluasi subjek yang dinilai adalah pembaca. Skor yang didapatkan dari tes ini 

menunjukkan tingkat pemahaman pembaca terhadap teks yang diteskan. 

b)  Alat Ukur 

Tes cloze juga memiliki fungsi sebagai alat ukur, yaitu alat ukur keterbacaan 

karena alat ukur tidak hanya baik untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap teks 

bacaan, tetapi juga baik digunakan untuk menguji penguasaan tata bahasa.  

Perbedaan tes cloze sebagai alat evaluasi dan alat ukur terletak pada subjek yang 

menjadi sasarannya. Sebagai alat evaluasi subjek tes cloze adalah pembacanya 

sedangkan sebagai alat ukur subjek tes cloze adalah bacaannya.  

 Manfaat tes cloze yaitu untuk mengukur keefektifan bacaaan langsung kepada 

pembacanya (siswa) karena tes cloze ini merupakan teknik yang cocok digunakan untuk 

menguji pemahaman siswa dan banyak digunakan untuk mengukur keterbacaan isi teks 

dilihat dari segi pemahaman siswa. Sejumlah kata dari bahan bacaan dirumpangkan atau 

dihilangkan secara sistematis. Penghilangan kata-kata dari suatu bacaan tidak 

mempunyai efek terhadap tingkat kesukaran pada bacaan tetapi pemakaian jumlah butir 

tes akan mampu membedakan subyek yang satu dengan yang lainnya. Bahwa tes cloze 

adalah alat evaluasi subjektif yang mencerminkan kemampuan bahasa yang 
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dikembangkan pada setiap bagian dari bacaan untuk hasil yang valid. Misalnya, 

menghapus setiap kata ke-n terlebih dahulu harus disiapkan untuk menghilangkan kata-

kata yang ada dalam bacaan Rabin (1982: 52). 

Tes cloze bekerja didasarkan pada perbedaan yang signifikan dimana dalam 

menggunakan tes cloze ini untuk mengevaluasi bacaan pada teks, subjek disajikan 

dengan jumlah dari kata-kata yang dihapus dimulai dengan kata ke-n. (Rabin 1982:57) 

mengungkapkan bahwa tes cloze dapat digunakan sebagai indikasi berapa persen dari 

total kelompok yang bisa menentukan berapa banyak siswa yang bisa menjawab tes 

cloze yang sudah dirumpangkan tersebut, sedangkan Syukron (2013:22) menyatakan 

bahwa tes cloze tidak sekadar bermanfaat untuk mengukur keterbacaan teks saja 

melainkan juga mengukur keterpahaman pembacanya (siswa). Melalui tes cloze atau 

(uji rumpang) kita akan mengetahui perkembangan konsep, pemahaman, dan 

pengetahuan linguistik siswa. Jadi, manfaat dari tes cloze adalah untuk  mengetahui 

keterbacaan sebuah teks. 

Panduan yang dilakukan dalam penilaian tes cloze yaitu dengan cara (a) 

mengidentifikasi jawaban siswa, (b) menentukan salah benar isian jawaban, (c) 

menghitung jumlah salah benar, (d) menentukan skor berdasarkan kriteria, (e) 

menentukan nilai, (g) memasukkan nilai kelembar rekapitulasi nilai, (f) setelah nilai 

semua siswa didapat selanjutnya yaitu mengambil rata-rata dari hasil jawaban siswa. 

Terkait dalam penilaian tes cloze ini bahwa ada dua macam penilaian yang dapat 

dipergunakan dalam  menilai, yaitu metode kata secara eksak atau sesuai kata asli dan 

penilaian kelayakan konteks dan teknik penilaian kelayakan konteks. Penilaian dengan 

metode kata eksak adalah penilaian yang  mengharuskan isian persis seperti dalam 

bacaan yang ada di dalam teks semula. Jika pengisian kata itu tidak persis, walaupun 

kata yang diisikan itu sinonim atau layak sesuai dengan konteks jawaban siswa itu tetap 

dinyatakan  tidak tepat, sedangkan teknik penilaian kelayakan konteks  adalah penilaian 

yang membenarkan semua kata jawaban siswa asal kata yang diisikan itu bersinonim 

dan sesuai dengan konteksnya. Teknik penilaian kelayakan konteks digunakan 

berdasarkan pertimbangan bahwa berkomunikasi dengan seseorang sering merasa bebas 

untuk memilih kata yang dianggap paling sesuai atau tepat, akan tetapi penilaian tes 

cloze ini menggunakan penilaian kelayakan konteks. Penetapan interpretasi hasil cloze 

yaitu dengan cara membandingkan kemampuan siswa dengan hasil tes cloze terhadap 

suatu teks Indrawati (2001:139) menetapkan interpretasi hasil cloze sebagai berikut. 

       Tabel I Penilaian dalm Tes Cloze  

No Skor Kriteria Keterangan 

1  60% ke atas Tinggi  Bahan bacaan  mudah dipahami, pembaca (siswa) 

dapat belajar secara mandiri. 

2 41-60% Sedang Bahan bacaan sesuai bagi siswa 

3 Kurang dari 40% Sukar Bahan bacaan sukar dipahami oleh siswa 
 

Skor tes di dapatkan dari hasil perhitungan dengan rumus sebagai berikut. 
 

Skor tes  x 100 

Sebuah bacaan atau teks perlu diukur keterbacaannya sebelum diberikan kepada 

siswa sebagai bahan ajar. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui keterbacaan teks 

apakah tingkat tinggi, sedang, atau rendah. Sebuah bacaan dengan tingkat keterbacaan 

yang terlalu tinggi akan menyulitkan siswa untuk memahami isinya. Bahkan dapat 

membuat siswa cenderung malas membaca atau menurun minat bacanya, karena teks 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

1040 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

yang terlalu sulit akan menimbulkan frustasi pada pembaca (siswa). Untuk mengukur 

keterbacaan teks ini bisa dilakukan dengan tes cloze (tes rumpang) sebagai alat 

pengukur keterbacaan teks, dengan memanfaatkan tes cloze kita bisa mengetahui 

apakah teks tergolong mudah, sedang, atau sukar dipahami oleh siswa. Tes cloze 

merupakan alat evaluasi subyejektif yang mencerminkan kemampuan bahasa yang 

dikembangkan pada setiap bagian dari bacaan.  

Tes cloze merupakan teknik yang cocok digunakan untuk mengukur keterbacaan 

isi teks karena digunakan untuk menguji pemahaman siswa dan banyak digunakan 

untuk mengukur keterbacaan isi teks dilihat dari segi pemahaman siswa, dalam waktu 

yang relatif singkat guru akan segera dapat mengetahui keterbacaan teks, tingkat 

keterpahaman siswa dan latar belakang pengalaman minat dan bahasa siswa, dengan 

demikian guru bisa membuat keputusan instruksional untuk membantu siswanya dalam 

belajar. Melalui tes ini juga kita akan mengetahui perkembangan konsep pemahaman 

dan pengetahuan pada linguistik siswa.  
 

PENUTUP 

 Sebuah bacaan atau teks, baik yang ditulis dalam buku teks atau yang dikutip dari 

media, perlu diukur keterbacaannya sebelum diberikan kepada siswa sebagai bahan ajar. 

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui keterbacaan teks apakah tingkat tinggi, 

sedang, atau rendah. Sebuah bacaan dengan tingkat keterbacaan yang terlalu tinggi akan 

menyulitkan siswa untuk memahami isinya. Bahkan dapat membuat siswa cenderung 

malas membaca atau menurun minat bacanya, karena buku yang terlalu sulit akan 

menimbulkan frustasi pada pembaca (siswa). Untuk mengukur keterbacaan teks ini bisa 

dilakukan dengan memanfaatkan tes cloze (tes rumpang) sebagai alat pengukur 

keterbacaan buku teks. Tes cloze merupakan alat evaluasi subyektif yang mencerminkan 

kemampuan bahasa yang dikembangkan pada setiap bagian dari bacaan. Tes cloze 

merupakan teknik yang cocok digunakan untuk mengukur keterbacaan isi teks karena 

digunakan untuk menguji pemahaman siswa dan banyak digunakan untuk mengukur 

keterbacaan isi teks dilihat dari segi pemahaman siswa. 
 

DAFTAR RUJUKAN  

Djiwandono, S. 2002. Tes Bahasa. Yogyakarta: PT Indeks. 

Hornby. 2005. Readability How To Produce Clear Written Materials For a range of 

reader. New Jearsey: First Published.  

Indrawati. S. 2001. Studi Keterbacaan Buku Teks IPA Kelas 6 SD Negeri. Jurnal Bahasa 

dan Satra, 2 (2): 134 diakses pada tanggal 15 Oktober 2014. 

Joun. R. 1988. Cloze Tes Readability Criterion Reference Scores. Jurnal (Online)  

University Of Chicago Vol. 5 No 3 diakses pada tanggal 25 Oktober 2014. 

Muchlison, dkk. 1992. Keterbacaan Kalimat Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan 

Nuttall. 1982. Teaching Reading Skill In a Foreign Language. London: Heineman 

Educational Books. 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Buku Teks Pelajaran. 

Rabin, T (Eds.). 1982. Readability Published. New Jearsey: Macmillan Published 

Suladi, dkk. 2000. Keterbacaan Kalimat Bahasa Indonesia. Bandung: Angkasa 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

1041 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Syukron, A. 2001. Keterbacaan Wacana dalam Buku Teks Bahasa Indonesia untuk SD 

Kelas 4 Terbitan Erlangga Berdasarkan Teknik Cloze. Tesis tidak diterbitkan. 

Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. 

Wisda, M. 2013. Pengembangan Buku Teks Membaca Intensif Kelas V1 Berbasis 

Karakter di SDN Pakis. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Malang. 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

1042 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

PENGINTEGRASIAN KEARIFAN LOKAL MADURA DALAM 

PROGRAM HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT 
 

Asri Widiatsih
 1)

, Nurul Ulfatin
 2)

, Imron Arifin
 3)

  
Program Doktor Universitas Negeri Malang 

Email: asriwidiatsih@yahoo.com 

 

Abstrak  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV Pasal 50 Ayat 

5 menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan 

menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis pendidikan lokal.Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan kearifan lokal dalam 

program hubungan sekolah dengan masyrakat. Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data 

primer dan sekunder melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, life 

history, Forum Group Discussion, dan analisis dokumen. Analisis dilakukan 

berdasarkan perspektif etik dan emik dengan mennggunakan analisis domain, 

analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya untuk 

mendapatkan hasil yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan 

lokal dapat diintegrasikan oleh pihak sekolah dalam mengembangkan program 

hubungan dengan masyarakat untuk meningkatkanmutu pendidikan. Diupayakan 

penelitian ini mampu memberikan masukan kepada sekolah akan pentingnya 

memahami kearifan lokal masyarakat di sekitarnyauntuk  mengembangkan program 

hubungan sekolah dengan masyarakat.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini  

bahwa pemanfaatan kearifan lokal dalam program hubungan sekolah dengan 

masyarakat dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

Kata Kunci: Kearifan Lokal Madura, Program Hubungan Sekolah dengan 

Masyarakat, Mutu Pendidikan 

Sejak terjadinya reformasi pendidikan di Indonesia telah dikeluarkan aturan-

aturan yang terkait dengan desentralisasi, aturan-aturan tersebut adalah: (1) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang: pemerintah daerah menuntut pelaksanaan 

otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan, (2) PP 

Nomor 25 tahun 2000 tentang  kewenenangan pemerintah dan kewenangan propinsi 

sebagai daerah otonomi dalam bidang pendidikan, (3) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV Pasal 50 Ayat 5 menegaskan bahwa 

pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan 

pendidikan yang berbasis pendidikan lokal, (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 

Tahun 2005 Bab III pasal 14 Ayat 1 bahwa kurikulum untuk SMP/MTS/SMPLB atau 

bentuk lain yang sederajat, dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal. 

Pendidikan dasar menyelenggarakan program wajib belajar sembilan tahun. 

Dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun ini perlu adanya 

penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, yang terdiri dari 

pengembangan kapasitas dewan pendidikan dan komite sekolah. Berfungsinya kedua 

lembaga tersebut secara optimal akan memperkuat pelaksanaan prinsip good 

governance dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Upaya peningkatan tata 

kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik ini dirasa semakin penting, karena Indonesia 

kini telah memasuki era globalisasi, yang penuh dengan persaingan ketat. Oleh karena 

itu, agar Bangsa Indonesia dapat bersaing secara global, tidak ada jalan lain kecuali 

meningkatkan kualitas sumber daya anusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang 

berkualitas dan akuntabel (Sonhadji, 2012:111). 

mailto:asriwidiatsih@yahoo.com
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Pendidikan nasional menurut Ki Hadjar Dewantoro adalah pendidikan yang 

selaras dengan penghidupan bangsa. Kalau pendidikan bagi anak-anak kita tidak 

berdasarkan kenasionalan, sudah tentu anak-anak kita tidak akan mengetahui keperluan 

kita, lahir maupun batin, di samping itu anak-anak tidak mungkin memiliki rasa cinta 

terhadap bangsa dan negara. Beberapa falsafah yang dikemukakan oleh Ki Hadjar 

Dewantoro berkenaan dengan pendidikan adalah: (1) segala alat, usaha dan juga cara 

pendidikan harus sesuai dengan kodratnya, (2) kodratnya tersimpan dalam adat istiadat 

setiap masyarakat dengan berbagai kekhasan, yang kesemuanya itu bertujuan untuk 

mencapai hidup tertib dan damai, (3) adat istiadat sifatnya selalu berubah (dinamis), (4) 

untuk mengetahui karakteristik saat ini diperlukan kajian mendalam tentang kehidupan 

masyarakat tersebut di masa lampau sehingga dapat diprediksi kehidupan yang akan 

datang pada masyarakat tersebut, dan (5) perkembangan budaya masyarakat akan 

dipengaruhi oleh unsur-unsur lain, hal ini terjadi karena pergaulan antar bangsa. 

Meningkatnya globalisasi telah makin menekankan pentingnya belajar mengenai 

kepemimpinan yang efektif. Para pemimpin makin dihadapkan pada kebutuhan untuk 

mempengaruhi orang dari budaya yang berbeda, dan pengaruh yang berhasil 

membutuhkan pemahaman yang baik atas budaya-budaya ini. Para pemimpin juga harus 

mampu memahami bagaimana orang dari budaya yang berbeda memandang mereka dan 

menerjemahkan tindakan mereka (Yukl G., 2005). Sejalandenganhalini (Brauckman, S 

danPashiardis, P, 2012) menyatakanbahwa, “The greatnest needs for leadership 

improvement and training are following three areas: (1) trust building and 

collaboration: relations with parent and community,promotian of cooperation with 

other organization and businesses from the community so that students‟ needs are 

addresses and initiation of trust buildingactivities within the local community, (2) 

encouraging instructional leadership and human resources development, (3) initiating 

school improvement and development”. Ditinjau dari fungsinya pendidikan merupakan 

salah satu lembaga pelayanan publik bidang jasa. Sehingga pendidikan perlu 

memanfaatkan sumber daya lokal  sebagai acuan untuk meningkatkan mutu dan layanan 

pendidikan. 

Setiap daerah memiliki potensi dan keragaman karya yang dihasilkan sebagai ciri 

khas daerah tersebut. Kearifan lokal di suatu daerah dapat mendorong percepatan 

pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Hal 

inisejalandenganhasilpenelitianSopana, A. (2013): “Partisipasi Masyarakat Dalam 

Proses Penganggaran Daerah Berbasis Kearifan Lokal (Studi pada Masyarakat Suku 

Tengger Bromo JawaTimur)”.  Penelitian ini berhasil menguak partisipasi (Truly 

HolistikPartisipation)  masyarakat sukuTengger secara informal “rembug warg 

atengger” ketika  merencanakan anggaran. Temuan ini berhasil mematahkan literature 

terdahulu, bahwa partisipasi masyarakat hanyalah sekedar “ceremonial budgeting”.    

Jember adalah sebuah kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kota Jember telah 

dikenal sejak zaman Belanda karena memiliki areal perkebunan tembakau yang subur 

dan luas. Bersama tumbuhnya industri perkebunan masuk pula para petani dan buruh 

perkebunan yang datang dari wilayah sekitar dan pulau Madura. Bisa dimengerti 

sehingga etnis Madura adalah salah satu etnis terpenting di wilayah ini. Etnis Madura 

yang berada di Kabupaten Jember terutama di Kecamatan Kalisat yang menjadi tempat 

penelitian sangat mendominasi setiap kegiatan bermasyarakat, termasuk kegiatan 

sekolah. Berdasarkan infomasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember bahwa 

Kecamatan Kalisat merupakan kecamatan yang mutu pendidikannya paling tinggi 

dibanding kecamatan-kecamatan lainnya di Jember Utara yang mayoritas 
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masyarakatnya beretnis Madura. Kecamatan Kalisat mempunyai Sekolah Menengah 

Pertama yang berjumlah empat sekolah dengan jumlah murid sebanyak 801 pada tahun 

2010 dan  mencapai 1.683 pada tahun 2011. Bisa dikatakan bahwa etnis Madura 

mewarnai mutu pendidikan yang ada di Kecamatan Kalisat. Berdasarkan konteks 

penelitian diatas maka peneliti mengambil fokus yaitu “Pengintegrasian Kearifan Lokal 

Madura dalam program hubungan sekolah dengan masyarakat”.Berdasarkan fokus 

utama tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut: (1) Bagaimana 

budaya masyarakat Madura di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?, (2) Bagaimana 

pengintegrasian Kearifan Lokal Madura dalam program hubungan sekolah dengan 

masyarakat? (3) Bagaimana profil Kearifan Lokal Madura di Kecamatan Kalisat 

Kabupaten Jember? 

METODE  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki 

pengalaman manusia. Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti 

dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi 

adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran 

manusia. Untuk mengidentifikasi kualitas yang essensial dari pengalaman kesadaran 

dilakukan dengan mendalam dan teliti (Smith, etc., 2009). Penelitian ini diharapkan 

mampu mengungkap makna dari fenomena yang terjadi dalam manajemen hubungan 

sekolah dengan masyarakat yang berbasis Kearifan Lokal Madura untuk peningkatan 

mutu pendidikan di Kecamatan Kalisat. 

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember adalah lokasi penelitian yang ditetapkan 

oleh peneliti dengan alasan sebagai berikut: (1) kecamatan ini terletak di wilayah 

Jember Utara yang berarti mayoritas penduduknya adalah etnis Madura, (2) Kecamatan 

Kalisat merupakan kecamatan yang angka partisipasi masyarakatnya paling tinggi 

dalam pendidikan dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di wilayah Jember 

Utara.Lokasi penelitian dilakukan di tiga sekolah yaitu SMP Negeri 1 Kalisat terletak di 

desa Glagawero, sedangkan SMP Negeri 2 Kalisat ada di desa Kalisat dan SMP Al 

Badri terletak di desa Gumuksari.  

Dalam penelitian etnografi ini kehadiran peneliti merupakan kunci utama dalam 

penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen (2003), peneliti dalam penelitian kualitatif 

bertindak sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, penafsir, dan pelapor atas 

hasil penelitiannya. Kehadiran peneliti di lapangan sebagai pengamat penuh dan 

merupakan tolak ukur mendapatkan keabsahan data diharapkan dapat menunjang 

keberhasilan dalam pemahaman fokus penelitian. 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. 

Pengidentifikasian sumber data dilakukan dengan prinsip snow ball, dimana informasi 

dari informan pertama akan dijadikan sebagai informasi kunci untuk menentukan 

informan selanjutnya yang dapat memberikan data penelitian. Proses penentuan sumber 

data utama ditentukan dengan kriteria: (1) Informan utama adalah kepala sekolah, guru 

dan tenaga administrasi di lokasi penelitian, (2) Informan utama merupakan orang tua 

atau wali murid di lokasi penelitian, (3) Informan utama merupakan ketua komite 

sekolah di lokasi penelitian, (4) Informan utama memiliki pengetahuan, pemahaman dan 

berkenan menyampaikan informasi yang dimiliki kepada peneliti. 
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Sebagaimana layaknya penelitian kualitatif yang mengedepankan naturalistic 

dalam mendapatkan data yang sifat deskriptif, maka penelitian fenomenologi juga  

memafaatkan teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian kualitatif pada  

umumnya, namun ada beberapa teknik yang khas. Adapun teknik pengumpulan data  

pada penelitian etnografi sebagai berikut: (1) wawancara mendalam, (2) life history, (3)  

observasi partisipan, (4) diskusi kelompok terarah (FGD), dan (5) analisis dokumen. 

 Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis domain, analisis 

taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya untuk mendapatkan hasil 

yang optimal. Analisis domain dilakukan untuk menemukan gambaran umum dari fokus 

yang sedang diteliti yaitu manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, kearifan 

lokal dan mutu pendidikan. Analisis taksonomi dilakukan setelah analisis domain 

dengan memperinci domain menjadi lebih specifik dan mendalam. Setelah itu dilakukan 

analisis komponensial  sebagai pencarian sistematik berbagai atribut (komponen makna) 

yang berhubungan dengan simbol-simbol budaya. Analisis tema budaya dilakukan 

untuk menemukan keunikan masyarakat Kalisat yang sebagian besar beretnis Madura. 

 Dalam setiap penelitian kualitatif,  kriteria utama dalam melihat keabsahan data  

penelitian adalah valid, reliabel dan objektif (Sugiono dalam Ulfatin, 2013: 269).  

Umumnya terdapat dua macam validitas untuk melihat keabsahan data, yaitu validitas 

internal dan validitas eksternal. Uji transferability (validitas eksternal) data untuk lokasi 

SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Kalisat dilakukan di SMP Negeri 1 Sukowono 

sedangkan lokasi SMP Al Badri dilakukan di SMP Islam Al Multazam. Untuk 

menguatkan keabsahan data yang diperoleh, peneliti juga meminta bantuan pakar 

etnolografer yang ahli mengenai budaya Madura  yaitu Bapak Dr.A. Latief  Wiyata 

sebagai validator ahli. Kegiatan validasi ahli meliputi temuan penelitian tentang 

Kearifan Lokal Madura. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian di sini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan 

dalam penelitian, diskusi teman sejawat, kecukupan bahan referensi, dan trianggulasi 

sumber. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kota Jember telah dikenal sejak zaman Belanda karena memiliki areal perkebunan 

tembakau yang subur dan luas. Bersama tumbuhnya industri perkebunan masuk pula 

para petani dan buruh perkebunan yang datang dari wilayah sekitar dan pulau Madura. 

Bisa dimengerti, etnis Madura adalah salah satu etnis terpenting di wilayah ini. Salah 

satu sumbangan terpenting dari hadirnya suku Madura di sini adalah munculnya 

pesantren-pesantren sebagai lembaga sosial pendidikan. Etnis Madura, perkebunan 

tembakau dan pesantren merupakan elemen-elemen yang sangat penting dalam kajian 

tentang Jember. 

Berdasarkan data statistik banyaknya rumah tangga yang menggunakan lantai 

semen atau bata merah menempati urutan pertama yaitu sebanyak 14.096, disusul lantai 

keramik/marmer/granit sebanyak 4.553,  dan lantai tanah sebanyak 3.703. Sedangkan 

banyaknya rumah tangga yang menggunakan penerangan PLN tanpa meteran sebanyak 

12.616, PLN meteran 10.140 dan bukan listrik 69. Bahan bakar yang digunakan untuk 

memasak paling banyak menggunakan kayu bakar sebanyak 13.460 rumah tangga, 

menggunakan gas sebanyak 8.976 dan menggunakan minyak tanah sebanyak 234 rumah 

tangga. Sumber air minum yang digunakan terbanyak menggunakan sumur terlindung 

17.469 rumah tangga, sumur tidak terlindung 3.420, air kemasan sebanyak 459 dan 

pompa sebanyak 70 rumah tangga. Rumah tangga yang mengakses internet sebanyak 

1.480 dan yang tidak sebanyak 21.345. 
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Mata pencarian utama masyarakat Kalisat adalah pertanian yaitu sebanyak 26.292, 

perdagangan sebanyak 1.027, konstruksi sebanyak 842, angkutan sebanyak 215, industri 

sebanyak 158, dan lainnya sebanyak 716. Masyarakat Kalisat sebagian besar sudah  

menjadi keluarga sejahtera yaitu sebanyak 17.246 dan keluarga pra sejahtera sebanyak 

8.124. 

Peran aparat desa sangat besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap pendidikan, bukan hanya memberikan nasehat dan arahan tapi juga memberi 

contoh langsung akan pentingnya pendidikan  seperti Sekretaris Desa Kalisat yang baru 

menyelesaikan studi sarjananya. Di samping itu aparat desa akan membantu bila ada 

anak yang pintar dan mempunyai potensi besar tetapi keluarganya tidak mampu maka 

membantu untuk mendapatkan bea siswa. 

Organisasi massa yang paling banyak ditemui di Kecamatan Kalisat adalah yang 

berlandaskan keagamaan seperti pengajian. Ada bentuk organisasi masyarakat yang 

lebih umum kegiatannya seperti andokan doro atau perkumpulan penggemar layangan 

serta sepak bola. Seringkali organisasi yang berlandaskan keagamaan dan yang bersifat 

umum ini diikat dengan arisan. 

Salah satu identitas orang Madura adalah bahasa Madura. Penggunaan bahasa 

ditentukan oleh konteks interaksi yang mereka hadapi.  Bahasa Indonesia akan 

digunakan oleh orang Kalisat jika mereka berurusan dengan instansi atau dalam situasi 

resmi, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa lawan bicara mereka adalah orang 

Madura yang maka mereka juga akan menggunakan bahwa Madura. 

Masyarakat Madura di Kalisat terkenal sangat menyukai kegiatan seperti pawai, 

gerak jalan, drum band dan hal tersebut menjadi hiburan tersendiri bagi warga Kalisat. 

Di Kalisat masih ada tradisi ruwatan dengan mengundang kesenian hadrah atau 

macapatan. Masyarakat masih sering membuat sesajen ketika mereka akan bercocok 

tanam atau panen. Di samping itu masih banyak di kalangan masyarakat Kalisat yang 

mempercayai dukun. 

SMP  Negeri 1 Kalisat berdiri sejak tahun 1963 dan merupakan SMP pertama di 

Kecamatan Kalisat serta memiliki prestasi akademik yang bagus (menduduki peringkat 

ke lima dari 31 kecamatan di Jember). SMP Negeri 1 Kalisat bisa memahami Kearifan 

Lokal Madura melalui Ketua  Komite Sekolah yang memang menetap di Kalisat 

sehingga memahami karakteristik masyarakat Kalisat. Ketua Komite Sekolah SMP 

Negeri 1 Kalisat  adalah seorang guru di SMA Negeri Kalisat. 

SMP Negeri 1 Kalisat mempunyai keunggulan non akademik berupa prestasi 

sepak bola yang sering menjadi juara di tingkat propinsi. Banyak piala yang diraih oleh 

tim sepak bola SMP Negeri 1 Kalisat. Tim sepak bola SMP Negeri 1 Kalisat didukung 

oleh paguyuban sepak bola yang dibentuk oleh para wali murid. 

SMP  Negeri 2 Kalisat ada sejak tahun 1986 dan memiliki tim drumb band yang 

sering diundang oleh masyarakat Kalisat untuk mengisi acara seperti peringatan Isro 

Miroj, tasyakuran tujuh bulanan (pelet kandhung), tasyakuran naik haji dan sebagainya. 

Ketua komite SMP Negeri 2 Kalisat adalah seorang guru mengaji yang sangat 

dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Program atau kebijakan sekolah disampaikan 

dengan sangat baik oleh Ketua Komite sehingga orang tua atau wali murid selalu 

mendukung. Seperti adanya Bantuan Siswa Miskin (BSM) selalu ada musyawarah 

mufakat sehingga semua siswa bisa mendapat bantuan. 

SMP Negeri 2 Kalisat mempunyai tim khusus  untuk menangani siswa yang 

bermasalah seperti anak yang sudah ditunangkan oleh orang tuanya, sering tidak masuk 

sekolah. Tim ini akan mengunjungi rumah mereka untuk menjemput atau mengatasi 
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masalah siswa tersebut. Orang tua atau wali murid datang ke sekolah hanya jika ada 

undangan dari pihak sekolah karena merasa todus atau malu. 

Muatan lokal yang diselenggarakan di SMP Negeri 2 Kalisat adalah Bahasa 

Madura dan baca tulis Al Quran. Setiap pagi sekitar jam 07.00-07.07 murid harus 

mengaji dengan petugas bergiliran tiap kelas dan didengarkan oleh semua orang di 

sekolah. Pada saat menjelang ujian nasional selalu diadakan istigosah (berdoa bersama) 

dengan memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua terlebih dahulu. 

SMP Al Badri Kalisat yang baru berdiri tahun 2009 berada di bawah naungan 

Pondok Pesantren Al Badri yang dipimpin oleh seorang kyai. Sejak berdiri SMP Al 

Badri, siswa yang mendaftar di sini selalu melebihi kuota. Karena lokasi ruang kelas 

yang terbatas maka hanya menerima dua kelas. Sebagian besar siswa SMP Al Badri 

adalah mereka yang mondok di Pesantren Al Badri. 

Bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari di luar kelas masih 

menggunakan Bahasa Madura karena hampir seratus persen guru dan siswa SMP Al 

Badri beretnis Madura. SMP Al Badri mulai membentuk Tim Hadrah  tahun 2015 yang 

dilatih oleh masyarakat setempat. Tim ini dapat dipanggil oleh masyarakat sekitar ketika 

mereka mempunyai hajatan. 

Di bawah naungan Pondok Pesantren Al Badri selalu mengadakan imtihanan 

(ulang tahun sekolah). Imtihanan ini mempunyai makna yaitu menarik minat siswa 

baru, menghibur siswa setelah mengikuti ujian kenaikan kelas dan sebagai tanda 

perpisahan bagi siswa yang lulus. Pada saat itu suasana sangat ramai karena orang tua 

dan wali murid datang berkunjung ke pesantren. Peringatan hari besar Islam selalu 

diadakan dalam pondok pesantren. 

Berdasarkan temuan penelitian diatas maka peneliti menganalisis pengintegrasian 

Kearifan Lokal Madura dalam program hubungan sekolah dengan masyarakat adalah 

sebagai berikut: (1) Masyarakat Kalisat yang sebagian besar beretnis Madura beragama 

Islam sehingga sekolah mengembangkan program hubungan sekolah dengan 

masyarakat yang berbasis agama, (2) Masyarakat Kalisat masih ada ikatan dengan 

Bhindhara dan masih sangat menghormati guru sehingga Ketua Komite yang berprofesi 

sebagai guru atau guru mengaji akan sangat menjembatani hubungan antara sekolah 

dengan orang tua atau wali murid. Ini sesuai dengan penelitian Wiyata L. A (2006: 49-

50) bahwa bhindhara dianggap sebagai kelompok masyarakat yang berada di lapisan 

menengah yang sering diperlakukan hampir seperti kyai, (3) Masyarakat Kalisat sangat 

menyukai  hiburan sehingga ketika ada tim drumb band maka mereka berjajar di sekitar 

jalan untuk menyaksikan. Mereka akan sangat bangga jika siswa mereka ada tampil 

dalam tim drum band atau ikut kejuaraan sepak bola. Masyarakat  Kalisat mempunyai 

paguyuban yang beranggotakan orang-orang yang menyukai sepak bola. Mereka akan 

bekerja sama dengan dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk keperluan 

tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian A.Rifai  M (2007: 108), bahwa dalam 

masyarakat Madura terdapat bentuk organisasi masyarakat yang lebih umum bernama 

Kamrat, (4) Musyawarah mufakat diterapkan di sekolah terkait program-program yang 

dilaksanakan karena mereka patuh pada figur kyai, guru atau guru agama. Seperti yang 

dikemukakan oleh A.Rifai M (2007: 313) bahwa orang Madura mempunyai falsafah 

bhu, pa‟, bhabhu, ghuru, rato (ibu, bapak, sesepuh, guru, raja) yang menata tangga 

kuasa kehidupannya, setiap orang Madura dinasehati untuk menghormati orang tua dan 

sesepuhnya secara luas.  
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Kearifan Lokal Madura yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah (i) 

religi (Islam), (ii) kepatuhan, (iii) bekerja sama dan (iv) musyawarah mufakat. Kearifan 

lokal Madura  (KLM) ini sangat dipahami oleh sekolah menengah pertama di 

Kecamatan Kalisat dan menjadi dasar dalam mengembangkan hubungan sekolah 

dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.  

PENUTUP  

Pemanfaatan Kearifan Lokal Madura dalam program hubungan sekolah dengan 

masyarakat dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah harus bisa memahami 

kearifan lokal masyarakat di sekitarnya untuk  mengembangkan program hubungan 

sekolah dengan masyarakat. 
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Abstrak 

Pembelajaran matematika diharapkan memberikan dan membentuk konsep yang 

mempengaruhi cara berpikir siswa. Akan tetapi dalam prosesnya memerlukan waktu 

dan cara yang tepat supaya terkonsep sesuai dalam hakikatnya matematika. 

Kompleksnya keadaan menjadikan pembelajaran matematika hanya sebatas tugas 

tanpa membentuk keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir seringkali mendapat 

perhatian khusus pada pembelajaran apapun. Tahapan berpikir meliputi berpikir 

kritis, berpikir memecahkan masalah (problem solving), berpikir kreatif, dan 

berpikir metakognitif. Keterampilan berpikir metakognitif siswa belum bisa 

dipahami guru secara keseluruhan. Tujuan dari studi ini adalah untuk 

mendeskripsikan pembelajaran matematika yang membentuk keterampilan 

metakognitif siswa. Subyek dalam studi ini pada siswa sekolah dasar yang memiliki 

keragaman berpikir.  

Kata kunci: membentuk, keterampilan metakognitif, pembelajaran matematika. 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tak lepas dari adanya 

keberhasilan kurikulum pendidikan. Kurikulum memiliki banyak rancangan mengenai 

pendidikan jangka panjang. Rancangan kurikulum akan menghasilkan produk dari 

pendidikan yang telah diperoleh melalui proses pembelajaran. Produk tersebut berupa 

teknologi. Sejalan dengan adanya teknologi maka ada perubahan mengenai ilmu 

pengetahuan dari tahun ke tahun. Dikatakan pula teknologi tak bisa dipisahkan dengan 

ilmu pengetahuan begitu juga sebaliknya. Sehingga IPTEK dan perubahannya 

berpengaruh terhadap materi dalam kurikulum. Kurun waktu 20 tahun terakhir ini 

banyak kajian ilmu pengetahuan yang berkembang mengikuti arus globalisasi. Hasilnya 

berupa teknologi yang sudah banyak digunakan di kalangan masyarakat. Tak jarang 

sudah saat ini pendidikan menjadi sorotan penting bagi masyarakat.  

Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya 

membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan (Sukmadinata, 2013). 

Interaksi yang dilakukan pendidik dan peserta didik untuk mendapatkan konsep ilmu 

pengetahuan. Dapat pula dikatakan dengan pembelajaran. Akan tetapi pembelajaran 

juga memiliki definisi yaitu upaya membelajarkan si belajar dan proses belajar sebagai 

pengaitan pengetahuan baru pada struktur kognitif yang sudah dimiliki si belajar 

(Degeng, 1989). Membelajarkan si belajar juga memiliki banyak cara. Oleh karena itu, 

setiap pembelajaran wajib menargetkan hasil belajar sehingga dapat menjadi evaluasi 

tersendiri untuk pembelajaran selanjutnya. Hasil pembelajaran dapat pula ditentukan 

dengan adanya Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL merupakan kriteria mengenai 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

(Permendikbud, 2013). Kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dibangun melalui pembelajaran. 

Pembuktian SKL yang terjadi pada sekolah dasar tiap tahun dengan cakupan  

sikap dan keterampilan masih belum sejalan dengan pengetahuan. Tak jarang pula, 3 

cakupan tersebut berbeda hasilnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya kemampuan 

siswa yang berhubungan dengan keadaan lingkungannya. Kemampuan tiap siswa 
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berbeda-beda. Akan tetapi dalam kurikulum memberikan tuntutan supaya siswa tuntas 

dengan berbagai materi mata pelajaran. Seperti halnya pada kurikulum 2006. Pada 

kurikulum ini, penerapan di lapangan lebih banyak terkondisikan dengan hasil 

pembelajaran berupa nilai keseluruhan materi. Artinya jika siswa mendapat nilai 7 pada 

matematika maka dikatakan siswa tersebut tuntas mempelajari materi matematika 

secara keseluruhan dengan nilai 7. Padahal materi matematika sangatlah banyak untuk 

dipelajari. Materi tersebut adalah bilangan, pengukuran, pengolahan data, dan geometri. 

Masing-masing materi masih membahas lagi, misalnya bilangan dengan bahasan 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Begitu pula dengan materi yang 

lainnya.  

Terkait dengan adanya kurun waktu 20 tahun terakhir ini sudah mengalami 

perubahan kurikulum. Berawal dari kurikulum 1994 berubah menjadi kurikulum 2004. 

Jangka waktu perubahan selama 10 tahun. Kurikulum 2004 nama lainnya KBK 

merupakan singkatan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum 2004 diganti 

menjadi kurikulum 2006. Yang banyak dikenal di kalangan pendidikan yaitu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan atau lebih digemari dengan nama KTSP. Lamanya 

perubahan yaitu 2 tahun. Perubahan juga terjadi pada kurikulum 2006 diubah dengan 

nama kurikulum 2013. Lama pelaksanaan kurikulum 2006 yaitu 7 tahun. Perubahan 

kurikulum ini hanyalah sebagai penyempurnaan rancangan pendidikan. Secara otomatis 

berimbas pada metode pengajaran atau model pembelajaran adanya perubahan.  

Model pembelajaran yang terjadi pada kurikulum 2004 lebih banyak ditekankan 

pada produk. Siswa mengikuti pembelajaran kemudian ada materi yang dikaitkan 

dengan adanya menghasilkan berupa karya siswa. Misalnya jika siswa belajar mengenai 

matematika maka produk yang dihasilkan adalah jaring-jaring bangun datar atau bisa 

jadi tabel perkalian. Pada mata pelajaran yang lainnya yaitu IPS dengan membuat peta 

atau kliping berupa hasil siswa. Dapat dikatakan pula bahwa kurikulum 2004 lebih 

mendominasi keterampilan. Walaupun sejalan dengan pengetahuan tetapi butuh banyak 

waktu. Sikap belum mendominasi sama sekali. Berbeda dengan kurikulum  

Model pembelajaran pada kurikulum 2006 telah dipaparkan dalam Permendiknas 

nomer 22 tahun 2006 bahwa Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat 

kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu. Kemudian sistem pelaksanaan di lapangan dikemas dalam 

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor  22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi  Untuk Satuan  

Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional Nomor 

23 Tahun 2006  Tentang  Standar  Kompetensi Lulusan Untuk Satuan  Pendidikan 

Dasar Dan Menengah pasal 1 bahwa Satuan pendidikan  dasar dan menengah 

mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan 

menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan   yang bersangkutan. Pelaksanaan 

kurikulum 2006 sudah mencapai 7 tahun tetapi tak sesuai harapan.  

Pembuktian adanya tak sesuai harapan pada Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 

Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiya Kerangka Dasar 

Kurikulum Dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah pada 

penjelasan tantangan internal dan eksternal, penyempurnaan pola pikir, penguatan tata 

kelola kurikulum, dan penguatan materi. Maka dari itu lahirlah penyempurnaan 

kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013.  
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Peralihan kurikulum melalui penyempurnaannya juga memiliki alasan tersendiri. 

Hal tersebut adalah masih adanya pembelajaran yang berpusat pada guru. Padahal guru 

adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator sehingga siswa dapat belajar 

dan atau mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, melalui 

lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh 

masyarakat atau swasta (Suparlan, 2005). 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 (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005  

Tentang Guru Dan Dosen). Dijelaskan pula pada Undang-Undang bahwa peran guru 

sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional 

dan juga memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kompetensi 

guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi.  

Kaitan perubahan kurikulum disebabkan pada proses belajar siswa. Proses belajar 

siswa mencakup dengan subyeknya yaitu siswa, guru, dan materi. Dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran 

(Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005). Perlu dicermati bahwa SKL tidak sesuai 

harapan dikarenakan hasil pembelajaran yang belum tepat sasaran. Yang perlu dikaji 

yaitu guru berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Dan tidak 

semua guru sesuai dalam paparan kompetensi yang wajib dimiliki guru. Karena dalam 

pembelajaran dibutuhkan kompetensi pedagogik yang dikemas oleh kompetensi 

kepribadian dan sosial. Sehingga 3 aspek siswa dalam pembelajaran dapat terpenuhi. 

Aspek pada siswa berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Akan tetapi 

pelaksanaan di lapangan yang masih terfokus hanya pada pengetahuan. Guru masih 

belum bisa sepenuhnya dan tidak semua bisa memunculkan sikap dan keterampilan 

siswa yang sesuai dengan SKL. Adanya perubahan kurikulum 2006 menjadi kurikulum 

2013 lebih mengedepankan pembelajaran saintifik. Pembelajaran pada Kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan 

(Permendikbud, 2014). Maka dapat dipastikan guru wajib menerapkan sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang sudah tertera dalam pedoman pembelajaran Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 menggunakan modus pembelajaran langsung (direct instructional) dan 

tidak langsung (indirect instructional). Pembelajaran langsung adalah pembelajaran 

yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan 

menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan sumber 

belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP (Permendikbud, 2014). Kemampuan 

berpikir pada pembelajaran menuntut siswa mahir atau terampil dalam berpikir. Oleh 

karena itu siswa diharapkan menggunakan keterampilan berpikir dalam pembelajaran 

kurikulum 2013.  

Berpikir merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran siswa. Siswa 

mampu berpikir sama halnya dengan mereka terampil dalam berpikir. Keterampilan 

berpikir pada siswa terus berkembang sesuai berjalannya waktu. Keterampilan berpikir 

dipengaruhi oleh proses berpikir. Proses berpikir dilakukan sepanjang waktu sejalan 

dengan keterlibatan siswa dalam pengalaman baru dan menerapkan pengetahuan yang 

mereka miliki, mereka menjadi lebih mampu untuk membentuk asumsi, ide-ide dan 

membuat kesimpulan yang valid, semua proses tersebut tidak terlepas dari sebuah 
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proses berpikir dan belajar. Dalam proses berpikir, ada beberapa kecakapan dan tahapan 

dalam berpikir, yang diantaranya adalah berpikir kritis, berpikir memecahkan masalah 

(problem solving), berpikir kreatif, dan berpikir metakognitif.  

Dengan adanya beberapa teori dan penjelasan mengenai kurikulum, SKL, dan 

guru maka dapat memberikan gambaran yang akan dikaji pada artikel ini.  Adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematika dalam membentuk 

keterampilan berpikir metakognitif. Maka tujuan dari kajian ini adalah menjelaskan 

pembelajaran matematika yang membentuk keterampilan metakognitif siswa.  

PEMBAHASAN  

Pembelajaran Matematika 
Belajar, perkembangan, dan pendidikan merupakan hal yang menarik dipelajari. 

Ketiga gejala tersebut terkait dengan pembelajaran (Thobroni, 2015). Pembelajaran 

adalah pemerolehan suatu mata pelajaran atau pemerolehan suatu keterampilan melalui 

pelajaran, pengalaman, atau pengajaran (Rombepajung, 1988). Pembelajaran 

membutuhkan sebuah proses yang disadari yang cenderung bersifat permanen dan 

mengubah perilaku (Thobroni, 2015). Supaya perkembangan dapat memperoleh yang 

sesuai maka belajar perlu adanya proses yang diharapkan pada tiap individu, yaitu 

dengan pembelajaran. Pendidikan jika berhasil maka memerlukan pembelajaran yang 

terencana dan sesuai tujuan. Yang mendesain pembelajaran dengan tepat adalah 

pendidik dengan kata lain adalah guru.  

Mendesain pembelajaran bagi pendidik itu sudah menjadi kewajiban. Seperti pada 

bagan berikut ini mengenai rekayasa pembelajaran guru dan tindak belajar siswa 

Dimyati dan Mujiono, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1 Bagan 2. Rekayasa Pembelajaran Guru dan Tindak Belajar Siswa 
 

Dari berbagai prinsip belajar terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum 

yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa yang 

perlu meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan 

mengajarnya (Dimyati dan Mudjiono, 2006). Prinsip-prinsip belajar tersebut adalah 

perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, 
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pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individu. Tiap-tiap 

prinsip tersebut memiliki keterlibatan bagi siswa. Prinsip belajar tersebut terkaji pada 

salah satu materi pelajaran yaitu matematika. Berpikir yang didukung oleh prinsip 

belajar diperlukan dalam matematika. Penalaran dalam matematika adalah deduktif 

(Hudojo, 2005). 

Bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, 

ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang 

tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya 

ke dalil disebut matematika (Ruseffendi, 1991). Matematika seringkali dilukiskan 

sebagai suatu kumpulan sistem matematika, yang setiap dari sistem-sistem itu 

mempunyai struktur tersendiri yang sifatnya bersistem deduktif (Hudojo, 2005).  

Langkah-langkah pembelajaran matematika menurut Heruman (2007) adalah 

penanaman konsep dasar (penanaman konsep), pemahaman konsep, dan pembinaan 

keterampilan.  Siswa belajar matematika membutuhkan konsep. Memperoleh konsep 

membutuhkan upaya dari guru sebagai moderator. Setelah memperoleh konsep dari 

guru, siswa mampu memahaminya. Pemahamannya dengan menganalisa. Pembinaan 

keterampilan siswa dengan upaya memberikan informasi pada orang lain dengan runtut 

dan jelas sesuai dengan struktur matematika.  

Keterampilan Metakognitif  

Metakognisi adalah pengetahuan dan kesadaran individu mengontrol proses-

proses kognitif (Hitipeuw, 2009). Metakognisi dan hubungan pokok regulasi diri adalah 

pengendalian, pemantauan, dan aturan strategi-strategi untuk menemukan permintaan 

tugas dan tujuan. Berikut bagan teori metakognitif dari Flavell (dalam Tarricone, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Bagan 1. Model Monitoring Kognitif tergambar dari Flavell 

 

Menurut Brown (dalam Tarricone, 2011) metakognitif ada 2 yaitu kategori atau 

kelompok primer dan sekunder di antaranya 

1. Knowledge of cognition termasuk kelompok primer dari metakognitif. 

2. Regulation of cognition termasuk kelompok sekunder dari metakognitif. 

Menurut Wilson and Clarke (2004) metakognitif digambarkan menjadi 3 bagian, 

yaitu  

1. Kesadaran diri (awareness) merupakan kemampuan yang berasal dari pengetahuan 

yang telah didapatkan untuk menyiapkan mental. 

2. Evaluasi (evaluation) merupakan aktivitas yang berasal dari kesadaran kemudian 

mengarah pada ketepatan pengaturan.  
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3. Pengaturan (regulation) merupakan kemampuan penggunaan sumber kognitif dengan 

menunjukkan strategi (bagaimana dan mengapa menggunakannya) dan penggunaan 

keterampilan dalam merencanakan, mengoreksi diri, meletakkan sasaran atau tujuan. 

Fadjar Shadiq (2009) mengatakan bahwa istilah metakognitif mengacu pada dua 

hal yang berbeda namun sangat berkait. Dari hal pertama, metakognitif mengacu kepada 

pengetahuan dan keyakinan seseorang terhadap kemampuan, kekuatan, kelemahan 

kognitif diri orang itu sendiri. Hal kedua yang berkait dengan istilah metakognitif dapat 

dikembangkan, yaitu pengaturan dan kontrol terhadap tindakan kognitif diri orang itu 

sendiri dapat dilakukan.  

Implikasi Pembelajaran Matematika Yang Membentuk Keterampilan 

Metakognitif 

Pembelajaran saat ini yang dilakukan berdasarkan kurikulum 2013. Kurikulum 

tersebut memuat 5M yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, 

dan mengkomunikasikan. Tahapan-tahapan tersebut memberikan pembelajaran 

bermakna karena didukung dengan adanya usia siswa yang berada pada tahapan 

psikologi operasional konkret. Apa yang mereka pelajari melibatkan aktivitas nyata. 

Aktivitas mengamati tidak hanya dengan melihat saja tetapi menyimak, mendengar, 

menonton, atau kegiatan lain yang melatih kesabaran dengan memperhatikan suatu 

objek. Menanyakan dengan beberapa pertanyaan yang sifatnya faktual, konseptual, 

prosedural termasuk dalam aktivitas menanya. Aktivitas mengumpulkan informasi 

dengan menggali data berdasarkan jumlah dan kualitas sumbernya. Informasi berupa 

data mampu diolah oleh siswa dengan menalar. Penyajian data dari menalar disajikan 

dengan laporan atau dalam bentuk lain oleh siswa.  

Pembelajaran matematika diberikan pada siswa melalui penanaman konsep, 

pemahaman konsep, dan pembinaan keterampilan. Tahapan penanaman konsep 

dilakukan siswa dengan kegiatan yang nyata. Penggunaan media pembelajaran salah 

satu bukti nyata dalam usaha penanaman konsep pada siswa. Aktivitas ini perlu 

ketelitian yang tinggi. Alur-alur pada penanaman konsep akan menjadi pemahaman 

konsep. Sehingga siswa memahami konsep secara utuh.   

Keterampilan metakognitif ada 3 aspek yaitu kesadaran diri (awareness), 

evaluasi, dan pengaturan (regulation). Saat pembelajaran terjadi, dibutuhkan kesadaran 

pada siswa. Keterkaitan pembelajaran matematika pada keterampilan metakognitif yaitu 

penanaman konsep yang akan diterima siswa melalui mengamati, menanya, 

mengumpulkan data. Pembelajaran matematika yang membentuk keterampilan 

metakognitif dengan aktivitas mengamati, menanya, dan mengumpulkan data 

memberikan kesadaran diri bagi siswa. Sebab aktivitas ini memerlukan tingkat berpikir 

siswa. Belajar menggali ilmu dahulu dengan mendapatkan informasi dahulu. Informasi 

inilah menjadi konsep pada siswa.  

Pembentukan keterampilan metakognitif dari menalar dengan ilmu yang sudah 

didapatkan setelah akivitas kesadaran siswa berupa mengamati, menanya, dan 

mengumpulkan informasi akan dianalisis. Analisis inilai mengarah pada evaluasi. Ilmu 

dianalisis siswa menjadi sebuah pemahaman konsep. Analisisnya membentuk 

keterampilan metakognitif berupa evaluasi. Siswa mampu menganalisis maka mampu 

untuk mengevaluasi. Pengaturan pada keterampilan metakognitif dengan cara 

mengkomunikasikan. Siswa untuk menyampaikan ilmu membutuhkan upaya tata cara 

penyajian. Jika siswa menyampaikan ilmu secara jelas sesuai dengan permintaan maka 

ada aktivitas pengaturan penyampaian ilmu. Pengaturan penyampaian ilmu ini termasuk 
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dalam pembinaan keterampilan. Siswa menyajikan ilmu dengan tepat maka dapat 

dikatakan tahapan pengaturan pada keterampilan metakognitif siswa sudah dapat 

terbentuk dengan baik.  

Pemanfaatan masalah matematika kontekstual ternyata cukup menantang bagi 

subyek untuk memecahkannya (Anggo, 2011). Pembelajaran dengan pendekatan 

metakognitif ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa yang 

merupakan kemampuan matematika tingkat tinggi (Maulana, 2008).   

PENUTUP 

Keterampilan metakognitif pada siswa perlu ditumbuhkan dengan berbagai cara 

tetapi lebih diprioritaskan pada alur pembelajaran. Pembelajaran matematika dapat 

membentuk keterampilan metakognitif. Pembelajaran matematika mempunyai 3 

tahapan yaitu penanaman konsep, pemahaman konsep, dan pembinaan keterampilan. 

Tahapan penanaman konsep siswa melakukan mengamati, menanya, dan 

mengumpulkan informasi yang membentuk kesadaran dalam keterampilan 

metakognitif. Tahapan pemahaman konsep, siswa melakukan penalaran dari kegiatan 

pada penanaman konsep membentuk evaluasi keterampilan metakognitif. Sebab 

menalar adalah melakukan analisis yang dapat pula dikatakan mengevaluasi ilmu yang 

sudah didapatkan. Terbentuknya keterampilan metakognitif yang terakhir yaitu 

pengaturan didapatkan dari pembinaan keterampilan dengan upaya siswa cara 

berkomunikasi (melaporkan).  
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Abstrak 
Permainan dan bermain merupakan salah satu kegemaran ataupun juga ciri anak 

pada usia sekolah dasar, hal ini karena anak 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. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah 

mendeskripsikan tentang penggunaan permainan tradisional bandaran dalam 

pembelajaran berhitung perkalian pada siswa sekolah dasar. Permainan bandaran 

adalah permainan dengan menggunakan karet gelang yang dipelintir dan 

dilemparkan ke arena bermain berupa kotak berisi angka. Setiap karet yang masuk 

ke dalam kotak dikalikan. Hasil perkaliannya akan diberikan oleh bandar. Permainan 

bandaran yang digunakan dimodifikasi sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak 

selain itu permainan bandaran juga dapatdigunakan sebagai salah satu strategi dalam 

proses pembelajaran di kurikulum 2013  

Kata kunci: permainan tradisional bandaran, perkalian 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang berperan strategis dalam 

pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika telah banyak 

menyumbangkan perkembangan bagi peradaban manusia. Kemajuan sains dan 

teknologi yang begitu pesat tidak lepas dari peran matematika. Soedjadi (2000:13) 

mengemukakan karakteristik matematika yaitu; 1) memiliki objek kajian abstrak; 2) 

bertumpu pada kesepakatan; 3) berpola pikir deduktif; 4) memiliki simbol yang kosong 

dari arti; 5) memperhatikan semesta pembicaraan;  dan 6) konsisten dalam sistemnya.  

Salah satu pokok bahasan yang dianggap sulit dalam pembelajaran matematika 

adalah perkalian. Maka dari itu, diperlukan pemahaman atau proses yang cukup lama 

dalam menanamkan konsep tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan 

pendekatan atau model pengajaran yang menarik, menyenangkan serta bermakna 

sehingga mudah diserap oleh siswa. Namun kenyataan sampai sekarang masih banyak 

orang beranggapan matematika adalah pelajaran sulit. Menurut Heruman (2007:2) 

“dalam matematika, setiap konsep yang abstrak dan yang baru dipahami, siswa perlu 

segera diberi penguatan agar mengendap dan bertahan lama dalam  memori siswa 

sehingga akan melekat pada pola pikir dan pola tindakanya”. Sebenarnya jika kita 

mengetahui cara belajar matematika yang tepat, pasti akan mengatakan matematika 

tidaklah sulit, akan tetapi mudah dan menyenangkan. 

Kewajiban para gurulah untuk menanamkan rasa senang terhadap materi 

pelajaran matematika dengan memberi rangsangan dan dorongan agar siswa 

menyenangi pelajaran matematika. Salah satu cara untuk mencapai hasil belajar 

maksimal yaitu dengan menggunakan model, pendekatan ataupun strategi pembelajaran 

menarik bagi siswa, serta menyesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi 

peserta didik. Salah satu solusi yang diharapkan mampu untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung siswa tersebut adalah pembelajaran matematika dengan 

menggunakan permainan. Dienes dalam Runtukahu & Kandou (2014:71) 
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mengemukakan tiap-tiap konsep atau prinsip matematika  yang  diajarkan  dalam  

bentuk  konkret  akan  dapat  lebih dipahami dengan baik oleh anak. Ini mengandung 

arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk  permainan akan  sangat  

berperan  bila dimanipulasi  dengan  baik  dalam pengajaran matematika. 

Permainan dan bermain merupakan salah satu kegemaran ataupun juga ciri 

siswa pada usia sekolah dasar, hal ini karena siswa 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. Mengingat permainan tradisional untuk menunjang proses 

pembelajaran,  maka  perlu  eksplorasi  lebih jauh tentang permainan tradisional di 

Indonesia. Jenis permainan tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai konteks dalam 

belajar bilangan perkalian adalah permainan tradisional bandaran. Permainan ini 

terkenal dikalangan anak-anak di Indonesia khususnya di daerah Jawa Timur dan Jawa 

Tengah. Permainan ini merupakan alternatif menarik yang dapat digunakan sebagai 

starting point untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghitung operasi 

perkalian. 

Kemampuan Menghitung Perkalian 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang memiliki sifat belajar yang khas 

dibandingkan dengan disiplin ilmu lain, oleh karena itu kegiatan belajar matematika 

sebaiknya tidak disamakan dengan ilmu lain, karena setiap siswa yang belajar 

matematika itu berbeda-beda kemampuannya. Maka kegiatan pembelajaran 

matematika harus diatur  dengan  memperhatikan  kemampuan  siswa.  Salah  satu 

aspek dalam matematika adalah berhitung. Berhitung dalam matematika terdapat di 

sebagian besar materi pembelajaran matematika. Depdiknas (1990:311) kemampuan 

menghitung adalah mencari jumlah (sisanya, pendapatannya), dengan menjumlahkan, 

mengurangi; membilang hendak mengetahui berapa jumlahnya; menentukan atau 

menetapkan menurut atau berdasarkan sesuatu.  

Kemampuan menghitung dalam penelitian ini mengenai kemampuan numerik, 

karena numerik adalah kemampuan hitung-menghitung dengan angka-angka. 

Kemampuan ini dapat menunjang cara berfikir yang tepat, cepat dan cermat yang 

sangat mendukung keterampilan siswa dalam memahami simbol- simbol dalam 

matematika. Slameto dalam Nurmaningsih (2009:24). Kemampuan mengoperasikan 

bilangan meliputi operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan menghitung 

(numerik) adalah potensi alamiah yang dimiliki dalam bidang matematika  

Operasi perkalian pada bilangan cacah memegang  peranan  penting    dalam  

aritmetika. Oleh   sebab   itu   pemahaman   konsep   perkalian   dan   penggunaannya   

sangat diperlukan oleh siswa Sekolah Dasar yang sedang mempelajari matematika 

yang sebgaian besar terdiri dari aritmetika. Perkalian adalah penjumlahan berulang dan 

sering menggunakan symbol (X). Spiegel (1996:1) menyatakan  bahwa  perkalian  

merupakan  hasil  kali  dua  bilangan  a  dan  b adalah bilangan c sehingga a x b = c. 

Operasi perkalian ditunjukkan dengan tanda silang atau titik atau kurung.   Pengertian 

lain juga dikemukakan Negoro & Harahap (1999:263) “perkalian didefinisikan jika  a 

dan b bilangan-bilangan cacah, maka  a x b adalah penjumlahan berulang yang 

mempunyai a suku, dan tiap suku sama dengan b”.  
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Permainan Tradisional Bandaran 

Upaya dalam pemahaman konsep (struktur) matematika sebaiknya diajarkan 

dengan urutan konsep murni, dilanjutkan dengan konsep notasi, diakhiri dengan konsep 

terapan, di samping itu untuk dapat mempelajari dengan baik struktur matematika maka 

representasinya (model) dimulai dengan benda-benda konkrit yang beraneka ragam dan 

apabila kita ingin mengajarkan sesuatu kepada anak atau peserta didik dengan baik dan 

berhasil, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah metode atau cara pendekatan 

yang akan dilakukan.  

Metode Permainan 

Permaianan digunakan sebagai istilah luas yang mencakup jangkauan kegiatan 

dan prilaku yang luas serta mungkin bertindak sebagai ragam tujuan yang sesuai dengan 

usia anak. Permainan tidak lepas dari pada adanya kegiatan bermain anak, sehingga 

istilah bermain dapat digunakan secara bebas, yang paling tepat adalah setiap kegiatan 

yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan, bermain dilakukan secara suka rela 

oleh anak tanpa ada pemaksaan atau tekanan dari luar.  Menurut Mulyadi (2004: 30) 

bermain secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan 

secara spontan yang terdapat lima pengertian bermain yaitu; 1) sesuatu yang 

menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada anak, 2) tidak memiliki tujuan 

ekstrinsik, motivasinya lebih bersifat intrinsik, 3) bersifat spontan dan sukarela, tidak 

ada unsur keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak serta melibatkan peran aktif 

keikutsertaan anak, 4) memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan seuatu yang 

bukan bermain, seperti kreativitas, pemecahan masalah, belajar bahasa, perkembangan 

sosial. 

Permainan merupakan alat untuk menjelajahi dunia anak, dari yang tidak 

diketahui sampai dengan yang dia ketahui dan dari tidak dapat diperbuatnya, sampai 

mampu melakukannya. Dari pernyataan tersebut maka bermain adalah suatu kebutuhan 

bagi anak. Jadi bermain mempunyai nilai dan ciri yang penting dalam kemajuan 

perkembangan kehidupan sehari-hari bagi anak. Menurut Asianbrain dalam Hidayat 

(2013:1060), jika semua orang tua tahu dan menyadari bahwa aktivitas gerak dan suara 

anak (bisa disebut bemain) adalah cara yang paling efektif untuk anak belajar sesuatu. 

Sebab, bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Lewat permainan, 

anak akan mengalami rasa bahagia. Dengan perasaan suka cita itulah syaraf atau neuron 

di otak anak dengan cepat saling berkoneksi untuk membentuk satu memori baru. Itulah 

sebabnya mengapa anak-anak dengan mudah belajar sesuatu melalui permainan. 

Metode permainan dalam matematika adalah metode belajar dengan melakukan 

kegiatan yang menggembirakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran 

matematika yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan juga psikomotorik. Permainan 

yang mengandung nilai matematika dapat meningkatkan keterampilan, penanaman 

konsep, pemahaman dan pemantapannya; meningkatkan kemampuan menemukan, 

memecahkan masalah, dan lain-lain. Metode permainan sama dengan metode-metode 

lain yang memerlukan perumusan tujuan pembelajaran yang jelas, penilaian materi, 

perincian kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain. Akan tetapi kita usahakan 

menghindari permainan yang bersifat teka-teki atau yang tidak ada nilai matematikanya. 

Adapun kelebihan dari metode permainan adalah:1) melatih anak untuk 

mendramatisasikan sesuatu serta melatih keberanian, 2) metode ini akan menarik 

perhatian anak sehingga suasana kelas menjadi hidup, 3) anak dapat menghayati suatu 

peristiwa sehingga mudah mengambil kesimpulan berdasarkan penghayatan sendiri, 4) 

anak dilatih untuk menyusun pikirannya dengan teratur. Sedangkan kelemahan dari 
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metode permainan adalah: 1) tidak semua topik dapat disajikan melalui permainan, 2) 

memerlukan banyak waktu, 3) penentuan kalah menang dan bayar-membayar dapat 

berakibat negatif, 4) mungkin juga terjadi pertengkaran, 5) mengganggu ketenangan 

belajar di kelas-kelas lain 

Permainan Tradisional 
Menguatnya arus globalisasi di Indonesia membawa pola kehidupan dan hiburan 

baru yang mau tidak mau memberikan dampak tertentu terhadap kehidupan sosial dan 

budaya masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya kelestarian permainan tradisional 

anak-anak. Santoso dalam Dharmamulya (2008:29)  mengatakan bahwa permainan 

tradisional anak merupakan unsur-unsur kebudayaan yang tidak dapat dianggap remeh, 

karena permainan tradisional memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap 

perkembangan  kejiwaan, sifat, dan kehidupan sosial di kemudian hari. Selain 

pengertian tersebut, masih ada perspektif tentang permainan tradisional yaitu perspektif 

fungsional, permainan, psikologis, adaptasi. 

Pada perspektif fungsional bermain sebagai upaya menyiapkan diri menjadi 

orang dewasa. Berbagai permainan anak, misalnya pasaran, dokter-dokteran, sekolah-

sekolahan, atau juga yang biasa disebut bermain peran (role playing), merupakan 

contoh dari permainan tradisional yang mempunyai fungsi mempersiapkan anak-anak 

untuk memainkan peran yang sebenarnya ketika mereka dewasa nanti. Pada perspektif 

permainan bermain sebagai sebuah permainan, kajian tentang permainan anak dengan 

perspektif permainan  banyak dikerjakan oleh ahli folklor di akhir abad 19. Para ahli ini 

hanya menggambarkan jenis-jenis permainan yang ada dengan berbagai macam 

peralatannya, sedang proses sosial dari permainan itu sendiri banyak yang terlupakan. 

Para ahli juga beranggapan bahwa permainan adalah wujud yang paling jelas dari 

bermain. Selanjutnya pada perspektif piskologis bermain merupakan  wujud kecemasan 

dan kemarahan. Eiferman dalam Dharmamulya (2008:24) mencoba mencari tahu 

perbedaan sifat anak di desa dengan anak-anak di kota dengan memperhatikan 

permainan yang ada di kalangan mereka. Hipotesanya mengatakan bahwa anak-anak 

pedesaan memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam dunia orang dewasa 

dibandingkan dengan anak-anak kota. Hal tersebut berdampak anak-anak pedesaan 

tidak akan mengalami konflik yang begitu keras, sehingga mereka juga akan kurang 

tertarik pada “competitive games” yang dibangun atas dasar konflik, kecemasan, dan 

kemarahan. Pada perspektif yang terakhir yaitu perspektif adaptasi. Dalam perspektif 

adaptasi ini bermain digunakan sebagai peningkatan kemampuan beradaptasi. Ada dua 

teori yang berhubungan dengan adaptasi makhluk. Teori tersebut adalah teori arousal 

dan teori educational. Teaori arousal menjelaskan fenomena bermain adalam jangka 

pendek, sedangkan teori educational menjelaskan pemahaman bersifat jangka panjang. 

Dalam teori arousal dikatakan bahwa setiap anak pada dasarnya mempertahankan “an 

optimal level of arousal” dan ini berarti bahwa setiap anak menginginkan perubahan.  

Ternyata bermain bukanlah kegiatan yang tidak mempunyai rmakna, terutama 

bagi anak-anak. Bermain adalah upaya membekali anak-anak dengan kemampuan 

tertentu agar dapat bertahan hidup dalam lingkungannya. Bermain juga dapat digunakan 

sebagai media belajar untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan pada anak, 

karena dalam kegiatan bermain  merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan 

mengunakan atau tanpa mengunakan alat yang tujuanya dapat memberikan informasi, 

memberikan kesenangan, dan mengembangkan imajinasi anak. Dan dengan permainan, 

dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan dorongan kreatifnya 

sebagai kesempatan untuk merasakan tantangan untuk menemukan sesuatu dengan cara 
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yang baru. Selain itu permainan juga memberikan kesempatan pada anak untuk berpikir 

dan bertindak dengan  penuh daya khayal yang erat hubungannya dengan 

perkembangan kreativitas anak (Wardani, 2009:23) 

Penggunaan permainan tradisional sebagai media belajar dapat memberikan 

kenyamanan dan menumbuhkan kreatifitas siswa dalam belajarnya, permainan tersebut 

lebih diarahkan pada pemahaman konsep dan pemaknaan dibalik permainan tersebut 

terhadap pelajaran dapat menumbuhkan motivasi belajar dalam mencapai prestasi. Oleh 

karena itu dalam penulisan artikel ini, penulis memilih suatu permainan tradisonal, yaitu 

permainan tradisional bandaran. 

Permainan Tradisional Bandaran 

 Permainan bandaran ini adalah salah satu permainan tradisional yang berasal 

dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Permainan ini disukai oleh anak-anak 

maupun orang yang dewasa, karena dalam permainan ini tidak hanya membutuhkan 

keahlian melemparkan karet tapi juga dibutuhkan kemampuan menghitung yang baik 

dan tepat. Dalam permainan bandaran ini bisa dimainkan oleh anak laki-laki atau anak 

perempuan. Selain itu, bisa juga dimainkan gabungan antara anak laki-laki dan 

perempuan. Tempat bermain bisa dilakukan di halaman rumah atau di lantai rumah. 

Peralatan yang di gunakan karet gelang yang di pelintir dan arena bermain berupa garis 

segi empat yang terbagi  atas beberapa kotak (Prana, 2010:3). 

 Aturan bermain dalam permainan bandaran yaitu: 1) semua pemain memiliki 

modal awal karet gelang dalam jumlah yang sama, 2) posisi pemain ketika melempar 

karet gelang, berdiri di garis batas melempar, 3) posisi jatuh karet harus di dalam kotak, 

4) posisi jatuh karet yang mengenai garis batas kotak angka dianggap tidak sah. 

Demikian juga jika posisi jatuh karet mikul, berada di antara 2 kotak angka, juga tidak 

sah. Pada awal permainan perlu menentukan bandar permainan, yang menjadi Bandar 

adalah pemain yang menang pertama kali dalam pengundian (hom pim pah). Meski 

menang dalam hom pim pah, bandar (misalnya A) tidak harus bermain terlebih dahulu, 

tetapi pemain dengan urutan berikutnya boleh memulai permainan. Pemain 

melemparkan satu karet dalam kotak permainan dalam satu kali lemparan. 

Sebelum dimulai permainan perlu adanya persiapan yang pertama adalah 

menentukan jarak lemparan. Jarak antara garis batas lemparan dengan kotak permainan 

kira-kira 2,5 – 3 meter. Kedua membuat arena permainan berupa garis segi empat yang 

terbagi menjadi beberapa kotak angka, misalnya 9 angka. Selanjutnya, kotak-kotak 

tersebut diberi angka 1-9, satu kotak satu angka. Jika di sekolah terdapat paving/ubin 

bisa juga digunakan sebagai arena permainan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Foto arena permainan 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

 

1062 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Cara bermain dalam permainan ini adalah setelah pemain yang menjadi bandar 

ditentukan (A), permainan dapat dimulai. Pemain B yang berada di urutan selanjutnya 

bersiap di garis batas melempar. Selanjutnya, B melempar karet yang telah dipelintir ke 

dalam kotak angka, banyak karet yang dipelintir sesuai dengan keinginan, misalnya 3 

buah karet. Bila satu karet yang dilempar oleh B masuk ke dalam kotak yang berangka 

5, maka bandar menyerahkan 3x5 = 15 buah karet kepada B dan jika karet yang tidak 

masuk kotak/ keluar garis menjadi milik bandar. Berikutnya giliran pemain C untuk 

bermain. Misalnya, C melempar karet, jika dalam lemparan itu tidak masuk ke kotak 

angka, maka karet yang telah dilempar C menjadi milik bandar. Pada tahap berikutnya, 

yang menajdi bandar adalah pemain yang tadi bisa memasukan karet ke kotak atau 

pemain (B). Demikian seterusnya permainan ini dilakukan. Permainan akan berhenti 

jika pemain sudah tidak lagi memiliki karet atau jika pemain lainnya sudah bosan dan 

mereka sepakat untuk mengakhiri permainan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Foto permainan 

Permainan Tradisional Bandaran dalam Kurikulum 2013 

Dienes dalam Runtukahu & Kandou (2014:71) mengemukakan ”tiap-tiap 

konsep atau prinsip matematika  yang  diajarkan  dalam  bentuk  konkret  akan  dapat  

lebih dipahami dengan baik oleh anak”. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau 

objek-objek dalam bentuk  permainan akan  sangat  berperan  bila dimanipulasi  

dengan  baik  dalam pengajaran matematika. 

Dalam  Kurikulum  2013  dijelaskan  bahwa peserta  didik  harus  mendapatkan  

pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk 

mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. Selain itu 

pemerintah mengharapkan kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

multistrategi dan multimedia. Proses pembelajaran  di  sekolah diharapkan dilaksanakan 

secara menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi   

aktif,   termasuk   pada   pembelajaran 

Dari paparan diatas maka dapat kita pahami bahwa dalam implementasi 

kurikulum 2013, metode pembelajaran dengan menggunakan permainan sangatlah 

cocok digunakan, terutama pada jenjang Sekolah Dasar karena permainan dan bermain 

merupakan salah satu kegemaran ataupun juga ciri khas siswa pada usia sekolah dasar, 

hal ini karena siswa dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan. Dengan 
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menginteraksikan permainan ke dalam proses pembelajaran, berarti turut 

mengkondisikan siswa belajar sambil bermain sehingga siswa menjadi aktif dan senang 

dalam belajar. Hal ini juga dapat kita ketahui dalam implementasi kurikulum 2013 

khususnya pada kelas 3 terdapat materi atau tema yang secara khusus membahas 

mengenai permainan tradisional 

PENUTUP 

Penggunaan permainan tradisional bandaran di dalam  pembelajaran 

matematika terutama pada materi berhitung perkalian memberikan cukup banyak 

manfaat bagi siswa. Permainan membantu siswa mempelajari materi dengan lebih 

mudah dan menyenangkan. Mereka tidak hanya mampu menghafal tetapi juga 

mengingat nya, selain itu motivasi siswa dalam pembelajaran meningkat dan mereka 

terdorong untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Siswa tertarik dengan 

penggunaan permainan sehingga guru mendapatkan perhatian siswa dan siswa 

mendapatkan materi dengan menyenangkan. Siswa juga menjadi antusias, aktif, dan 

tidak merasa bosan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa permainan bandaran 

merupakan alternatif pembelajaran matematika yang menarik dan menyenangkan bagi 

siswa. 

Diharapkan dengan penggunaan permainan tradisional bandaran guru dapat 

menggunakan atau mengembangkan permainan ini, karena pembelajaran dengan 

menggunakan permainan bandaran ini dapat meningkatkan motivasi, semangat dan juga 

kemampuan siswa dalam suatu pembelajaran. 
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Abstrak 
Salah satu tujuan pembelajaran IPA khususnya di SMP yaitu memberikan 

pengalaman pada siswamerencanakan dan melakukan keterampilan proses sains 

untuk membentuk sikap serta membantu memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar.Melalui model pembelajaran level of inquirylevel 

inquiry lesson dapat ditekankan pengalaman belajar guna pengembangan 

keterampilan proses sains dan sikap ilmiah. Penelitian ini bertujuanmenganalisis 

keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran level of inquirylevel inquiry 

lessonpada mata pelajaran IPA.Menggunakan mixed methodembedded experimental 

designdengan subyek penelitian kelas 8A dengan 20 siswa.Instrumen penelitian 

meliputi silabus, RPP, LKS, instrumen pelaksanaan pembelajaran, angket, pedoman 

wawancara, catatan lapangan, soal tes tulis, dan lembar tes kinerja.Data dianalisis 

secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) keterampilan 

proses sains meliputi rudimentary skills, basic skills, intermediate skills terbentuk 

sesuai dengan proses pembelajaran pada tiap-tiap pertemuan, 2) rata-rata 

keterampilan proses sains yang terbentuk selama pembelajaran sebesar 79% dengan 

kriteria baik. 

Kata Kunci: keterampilan proses sains, level ofinquiry  
 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup (Kemendikbud, 2013). 

Hal pokok lainnya yang juga perlu dipelajari siswa dalam pengajaran IPA adalah 

keterampilan bernalar secara ilmiah, berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, 

dan keterampilan proses intelektual (Wenning, 2011). 

Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Salah satu tujuan dari pembelajaran IPA khususnya di SMP yaitu dengan 

memberikan pengalaman pada siswa dalam merencanakan dan melakukan keterampilan 

proses sains untuk membentuk sikap ilmiah serta membantu siswa memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar (Kemendikbud, 2013). 

Keterampilan proses sains penting dimiliki setiap individu karena melalui 

keterampilan proses, siswa belajar tentang cara berpikir kritis, menggunakan informasi 

secara kreatif, dan belajar ketika pengamatan diskriminatif. Selain itu, melalui 

keterampilan proses sains siswa dapat belajar mengorganisir dan menganalisis fakta-

fakta atau konsep, memberikan alasan hasil tertentu, mengevaluasi dan 

menginterpretasikan hasil, menarik kesimpulan yang benar dan memprediksi apa yang 

akan terjadi jika sesuatu harus diubah (Rauf, Rasul, Mansor, Othman, & Lyndon, 2013: 

47). 

Keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang terintegrasi secara alami 

dari saintis, semua itu merupakan instrumen untuk belajar bagi generasi dari 

pengetahuan ilmiah, pembelajaran IPA dan perkembangan keterampilan proses sains 

merupakan aktivitas-aktivitas yang terintegrasi (Ongowo & Indoski, 2013:714). 

Keterampilan proses sains juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan 
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keterampilan mental yang tinggi seperti berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan 

pemecahan masalah (Koray & Koskal, 2007:377). Selain itu, keterampilan proses sains 

berfungsi sebagai kompetensi yang efektif untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, pemecahan masalah, pengembangan individu dan sosial (Akinbobola & 

Afolabi, 2010:234). 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Keil, Haney, dan Zoffel (2009) 

keterampilan proses sains tidak hanya penting untuk mengejar karir dalam IPA, tetapi 

juga merupakan pekerjaan yang terbaik pada abad millenium ini yang banyak 

melibatkan penerapan keterampilan proses sains. Hal ini juga didukung dari hasil 

beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa keterampilan proses sains sangatlah 

penting dalam membangun pemahaman konsep siswa (Al-Rabaani, 2014), 

(Chabalengula, Mumba, & Mbewe, 2012). Selain hanya meningkatkan pengetahuan 

konten IPA, Ostlund (1998) dan Lieberman & Hoody (1998) menambahkan 

bahwasanya  keterampilan proses sains ini juga dapat meningkatkan keterampilan 

bekerja, keterampilan seni berbahasa, dan keterampilan matematika. Keterampilan 

proses sains siswa dapat dilatih dan dikembangkan salah satunya dengan pembelajaran 

inkuiri berdasarkan beberapa hasil penelitian  (Nworgu & Otum, 2013), (Ongowo & 

Indoski, 2013), (Rizal, 2014), (Hilman, 2014), (Simsek & Kabapinar, 2010), dan 

(Aktamis & Ergin, 2008). 

Kegiatan inkuiri mengacu pada proses menemukan dan memperoleh informasi 

dan pemahaman sebuah konsep, teori, atau pertanyaan dan menerapkannya untuk 

melakukan investigasi dalam pemecahan sebuah masalah (Kitot, 2010:266). Sedangkan 

Mokiwa & Kopodi (2014) berdasarkan hasil penelitiannya menambahkan bahwa semua 

partisipan memahami belajar melalui inkuiri sebagai salah satu jenis pedagogik yang 

melibatkan eksperimen. 

Pembelajaran IPA dapat dilaksanakan secara efektif apabila siswa diajak untuk 

melakukan penyelidikan terhadap materi yang sedang dipelajari (Wenning, 2005). Salah 

satu pembelajaran IPA yang mengajak siswa melakukan penyelidikan dan bersifat 

menantang adalah pembelajaran inkuiri. Salah satu model pembelajaran inkuiri yang 

dikemukakan oleh Wenning (2010) yaitu model pembelajaran level of inquiry dimana 

membuat hirarki inkuiri berdasarkan spektrum inkuiri.Spektrum inkuiri ini untuk setiap 

levelnya memiliki pengalaman intelektual dan keterampilan proses berbeda yang bisa 

dicapai oleh siswa dalam memahami dan menguasai pengalaman intelektual serta 

keterampilan proses yang lebih kompleks (Wenning, 2005).Setelah siswaberhasil 

melewati tingkatan inkuiri yang baru, berarti siswatelah memahami dan menguasai 

pengalaman intelektual serta keterampilan proses yang lebih kompleks (Wenning, 

2010). Oleh karena bersifat hirarki, maka pembelajaran pada level yang lebih tinggi 

hanya tercapai jika level dibawahnya dapat dipahami, seperti yang tampak pada Tabel 1. 

Tabel 1. Tingkatan Dasar dalam Inkuiri (Oriented Science Teaching Practice) 

Discovery 

Learning 

Interactive 

Demonstration 

Inquiry 

Lesson 

Inquiry Lab Real-world 

Applications 

Hypothetical 

Inquiry 

Low Intellectual Sophistication High 

Teacher Locus of Control Student 

(Sumber: Wenning, 2011:11) 

Model pembelajaran level of inquiry merupakan siklus belajar yang saling 

berkelanjutan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat paling tinggi pada suatu 

materi pelajaran. Dengan demikian pemahaman siswaterhadap materi ajar diperoleh 

secara sistematis dan menyeluruh inilah yang menjadi kelebihan model pembelajaran 

level of inquiry (Wenning, 2011:12). 
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Tahap inquiry lesson merupakan tahap transisi antara interactive demonstration 

dan inquiry laboratory (kegiatan laboraturium). Dalam tahap ini, terdapat kegiatan 

eksperimen IPA yang lebih kompleks daripada interactive demonstration. Eksperimen 

dilakukan dengan mempertimbangkan adanya variabel-variabel percobaan yang saling 

mempengaruhi proses eksperimen. Siswamulai mengidentifikasi jenis-jenis variabel dan 

mengontrol variabel-varibel tersebut. Dalam tahap ini, bimbingan guru lebih banyak 

diberikan secara langsung menggunakan pertanyaan membimbing (Wenning, 2011: 12). 

Untuk penelitian ini indikator keterampilan proses yang digunakan adalah 

keterampilan proses yang dapat terbentuk pada level Discovery Learning, Interactive 

Demonstration hingga level Inquiry Lesson yaitu Rudimentary Skills, Basic Skills, dan 

Intermediate Skills. Adapun keterampilan proses sains yang digunakan pada penelitian 

ini adalah sebagaimana pada Tabel 2. 
Tabel 2. Keterampilan Proses Sains 

No 
Tahapan Pembelajaran 

pada level of Inquiry 
Keterampilan Proses Sains 

1 Level Discovery Learning 

(Rudimentary Skills) 

a. Mengamati  

b. Merumuskan konsep 

c. Memperkirakan/Mengestimasi 

d. Menarik kesimpulan  

e. Mengkomunikasikan hasil 

f. Mengelompokkan hasil 

2 Level Interactive 

Demonstration 

(Basic Skills) 

a. Memprediksi  

b. Menjelaskan  

c. Memperkirakan/Mengestimasi 

d. Memperoleh dan mengolah data 

e. Merumuskan dan merevisi penjelasan ilmiah 

menggunakan logika dan bukti 

f. Mengenali dan menganalisis penjelasan alternatif 

3 Level Inquiry Lesson 

(Intermediate Skills) 

a. Mengukur  

b. Mengumpulkan dan merekam data 

c. Mengkonstruk tabel data 

d. Merancang dan melakukan penyelidikan ilmiah 

e. Menggunakan teknologi dan matematika selama 

investigasi 

f. Mendeskripsikan hubungan 

(Wenning, 2010:19) 

Menurut Arikunto (2010) penilaian keterampilan proses non tes diperlukan lembar 

pengamatan yang lebih rinci untuk menilai perilaku yang diharapkan. Lembar 

pengamatan ini dapat berupa rubrik yang dapat mendeterminasikan kemampuan siswa 

berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Rubrik penilaian memuat kriteria 

esensial terhadap tugas atau standar keterampilan proses sains serta level unjuk kerja 

yang tepat terhadap setiap kriteria. 

Penilaian keterampilan proses sains dilakukan selama proses pembelajaran dan 

setelah pembelajaran menggunakan tes keterampilan proses sains. Alasan 

dikemukakannya dua macam penilaian ini adalah karena manifestasi dari hasil belajar 

timbul secara wajar dalam tingkah laku siswa sehari-hari, disamping sebagian besar 

manifestasi hasil belajar tersebut tidak akan diperoleh jika tidak dengan sengaja 

menciptakan suatu situasi yang dapat mendorong siswa untuk mengungkapkan hasil 

belajarnya (Sunartana & Nurkancana, 1990). Menurut Harlen (1999) dalam seluruh 

kasus penilaian keterampilan, bukan hanya dipengaruhi oleh pengetahuan siswa 

terhadap suatu materi saat dimana keterampilan tersebut digunakan, sehingga 
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keterampilan proses dapat berupa keterampilan olah pikir dan keterampilan aktivitas 

atau keterampilan fisik (Devi, 2013). 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis keterampilan proses sains 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kendit Situbondo dalam pembelajaran Level of Inquiry 

pada level Inquiry Lesson pada mata pelajaran IPA. 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan dengan Mixed method desain  Embedded Experimental 

Design (Cresswell & Clark, 2007). Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas 8A SMP Negeri 2 Kendit Situbondo tahun pelajaran 2015/2016 dengan jumlah 

siswa 20 orang. Instrumen  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS), instrumen 

pelaksanaan pembelajaran model  level of inquiry level  inquiry lesson, angket siswa, 

pedoman wawancara, catatan lapangan, soal tes tulis keterampilan proses sains, dan 

lembar tes kinerja.Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut. 

 Pengisian lembar observasi pelaksanaan pembelajaran dalam memunculkan 

keterampilan proses sains yang dilaksanakan oleh empat observer selama proses 

pembelajaran berlangsung 

 Tes kinerja untuk mengukur keterampilan proses sains yang dilaksanakan setelah 

pembelajaran level of inquiry level inquiry lesson diberikan. 

 Tes tulis untuk mengukur keterampilan proses sains secara kognitif yang dilaksanakan 

di akhir pembelajaran. 

 Pemberian angket siswa di akhir pembelajaran. 

 Wawancara dilaksanakan setelah pengisian angket siswa. Wawancara ini digunakan 

untuk mendukung data respon berdasarkan angket yang telah diisi oleh siswa. 

 Catatan lapangan dibuat oleh peneliti untuk mendokumentasikan kegiatan selama 

proses penelitian berlangsung. Dokumentasi diambil dengan menggunakan alat 

perekam video, kamera, dan buku. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis data 

secara kualitatif dan kuantitatif. Pada data kualitatif digunakan analisis dengan cara 

mereduksi data, pengkodean, dan interpretasi data terhadap data-data bentuk 

keterampilan proses sains yang terbentuk oleh siswasaat melakukan kegiatan 

pembelajaran model level of inquiry pada level inquiry lesson. Sedangkan teknik 

analisis kualitatif triangulasi data dilakukan terhadap hasil angket, observasi, 

wawancara untuk mengetahui respon siswaterhadap model pembelajaran level of 

inquiry. Hasilnya berupa kesimpulan bagaimana bentuk keterampilan proses sains yang 

teramati. Sedangkan analisis data kuantitatif dengan mengolah skor keterampilan proses 

sains merupakan jumlah total skor dari 14 soal dibagi skor maksimal dikali 100, dimana 

skor maksimal per soal adalah 3 seperti pada rumus berikut. 

       
                   

             
     

Data yang telah dianalisis terkait keterampilan proses sains siswa diinterpretasi 

dalam bentuk grafik, tabel, dan deskripsi data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini keterampilan proses sains yang diobservasi adalah 

keterampilan proses sains yang terbentuk selama enam kali pertemuan pelaksanaan 

proses pembelajaran model levelof inquiry level inquiry lesson. Keterampilan proses 
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sains yang terbentuk adalah rudimentary skills, basic skills, dan intermediate skills. Data 

kuantitatif keterampilan proses sains siswaberasal dari skor yang diperoleh dari hasil 

pengamatan terhadap siswapada saat proses pembelajaran berlangsung selama enam 

pertemuan, tes kinerja dan tes tulis aspek kognitif keterampilan proses sains di akhir 

pembelajaran. 

Masing-masing persentase terbentuknya keterampilan proses sains untuk setiap 

pertemuan diolah berdasarkan keterampilan proses sains yang dibentuk oleh masing-

masing siswa berdasarkan deskriptor yang diobservasi oleh observer seperti yang 

disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Grafik Rekapitulasi Pencapaian Keterampilan Proses Sains Selama Enam Pertemuan 

Adapun rekapitulasi pencapaian keterampilan proses sains untuk masing-masing 

siswa selama enam kali pertemuan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 

 
Gambar 2.  Grafik Rekapitulasi Pencapaian Keterampilan Proses Sains untuk Masing-masing 

Siswa Selama Enam Pertemuan 

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa siswayang 

mengalami peningkatan persentase pembentukan keterampilan proses sains selama 

enam pertemuan antara lain: siswa 2, siswa 5, siswa 8, siswa 11. Beberapa siswayaitu 

siswa 10, siswa 12, siswa 16 dan siswa 17 mengalami penurunan persentase 

pembentukan keterampilan proses sains terjadi pada pertemuan keempat sampai 
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pertemuan keenam. Beberapa siswalainnya, meliputi siswa 1, siswa 4, siswa 6, siswa 7, 

siswa 9, siswa 13, siswa 14, siswa 15, siswa 18, siswa 19, dan siswa 20 memperoleh 

skor persentase rata-rata yakni tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yang 

terlalu tajam, melainkan berada pada kondisi rata-rata. 

Perolehan rata-rata persentase keterampilan proses sains pada masing-masing 

siswa selama enam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa siswa yang 

memperoleh nilai cukup antara lain siswa 3, siswa 4, dan siswa 12, sedangkan siswa 10, 

siswa 16, dan siswa 17 memperoleh nilai kurang, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

3 berikut. 

 
 

 

Selain data penelitian terbentuknya keterampilan proses sains yang dipaparkan 

melalui hasil observasi keterampilan proses sains berdasarkan analisis LKS, dipaparkan 

juga hasil tes tulis dan tes kinerja keterampilan proses sains. Perolehan persentase 

keterampilan proses sains selama pembelajaran mendukung perolehan hasil tes tulis dan 

tes kinerja keterampilan proses sains yang diberikan setelah akhir pertemuan 

pembelajaran. Adapun deskripsi data hasil tes tulis keterampilan proses sains disajikan 

pada Gambar4 berikut. 
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Gambar 3.  Grafik Rekapitulasi Pencapaian Rata-rata Persentase Keterampilan Proses Sains 

untuk Masing-masing Siswa 

 

 

Gambar 4.  Nilai Tes Tulis Keterampilan Proses Sains untuk Masing-masing Siswa 
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Berdasarkan Gambar 4 di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata nilai tes tulis 

seluruh siswa sebesar 75 dengan kriteria baik, namun masih terdapat beberapa siswa 

yang mendapat nilai cukup diantaranya siswa 10, siswa 12, siswa 16, siswa 17,siswa 19, 

dan siswa 20. Sedangkan perolehan nilai tes kinerja keterampilan proses sains untuk 

masing-masing siswa dipaparkan pada Gambar 5 berikut. 

 
 

 

Rata-rata nilai tes kinerja keterampilan proses sains seluruh siswa sebesar 81.3 

dengan kriteria baik. Beberapa siswa mendapat nilai cukup yaitu siswa 3 dan siswa 16 

sedangkan yang memperoleh nilai kurang yakni siswa 12, siswa 17, dan siswa 19.  

Pemaparan keterampilan proses sains siswa dalam model pembelajaran level of 

inquiry pada level inquiry lesson dilakukan dengan menggunakan hasil penelitian 

berupa data hasil observasi keterampilan proses sains selama pembelajaran, data hasil 

tes tulis dan tes kinerja keterampilan proses sains yang dilaksanakan di akhir 

pembelajaran, disertai dengan hasil analisis angket, wawancara, dan catatan 

lapanganyang dilakukan guna memperoleh data tambahan. 

Keterampilan proses sains yang dimunculkan adalah keterampilan proses sains 

rudimentary skills, basic skills, dan intermediate skills yaitu keterampilan proses sains 

yang terdapat pada model pembelajaran level of inquiry pada level inquiry 

lesson(Wenning, 2010). Seluruh keterampilan proses sains terdiri dari 18 aspek 

keterampilan proses sains. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua aspek 

dimunculkan pada setiap pertemuan, melainkan pemunculan aspek keterampilan proses 

sains tersebut disesuaikan dengan kebutuhan  dan karakteristik materi  pelajaran pada 

setiap pertemuan. Kedelapan belas aspek tersebut dimunculkan seluruhnya terakumulasi 

selama enam pertemuan, bahkan terdapat beberapa aspek yang dimunculkan berkali-kali 

pada setiap pertemuan. 

Secara umum untuk masing-masing aspek keterampilan proses sains yang 

dimunculkan dan dibentuk selama enam pertemuan memperoleh persentase yang 

bervariasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wenning (2010) yang menjelaskan bahwa 

keterampilan proses sains yang bisa dikuasai dan dibentuk siswa bersifat sugestif dan 

definitif sehingga terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi terbentuknya 

keterampilan proses sains. Beberapa faktor penyebab bervariasinya adalah perbedaan 

kemampuan metakognitif masing-masing siswa dalam menghadapi perbedaan 
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Gambar 5.Nilai Tes Kinerja Keterampilan Proses Sains untuk Masing-masing Siswa 
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karakteristik materi pelajaran untuk tiap-tiap pertemuan.Seperti yang dipaparkan oleh 

Karpov (2003); Schuble (1990); B.Y. White & Frederiksen (2005) dalam Omrord 

(2008:171) bahwa dalam melakukan pembelajaran inkuiri harus diperhatikan masalah 

potensial yang ada pada siswa, salah satunya adalah siswa tidak selalu memiliki 

kemampuan metakognitif yang memadai untuk secara efektif mengarahkan eksplorasi 

siswa dan memantau penemuan yang dilakukan siswa itu sendiri. 

Berdasarkan ketiga grafik di atas meliputi nilai rata-rata persentase perolehan 

keterampilan proses sains selama enam pertemuan, nilai tes tulis, dan nilai tes kinerja 

dapat diketahui bahwa perolehan keterampilan proses sains yang terbentuk selama 

pembelejaran model level of inquiry pada level inquiry lesson akan mempengaruhi nilai 

tes tulis dan tes kinerja keterampilan proses sains di akhir pembelajaran. 

PENUTUP 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang 

keterampilan proses sains siswa melalui model pembelajaran level of inquiry pada level 

inquiry lesson, dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses sains yang meliputi 

rudimentary skills, basic skills, dan intermediate skills dapat terbentuk melalui 

pembelajaran model level of inquiry pada level inquiry lesson dimana keterampilan 

proses sains yang terbentuk untuk masing-masing aspek keterampilan pada pertemuan 

pertama hingga pertemuan keenam dengan perolehan nilaia rata-rata 79 dengan kriteria 

baik, namun nilai persentase pembetukannya bervariasi. Berdasarkan hasil penyebaran 

angket, wawancara, dan catatan lapangan dapat diketahui bahwa hal itudisebabkan oleh 

perbedaan pengetahuan awal, kemampuan metakognitif siswa dalam mengahadapi 

karakteristik materi pelajaran untuk tiap-tiap pertemuan. Perolehan keterampilan proses 

sains yang terbentuk selama pembelajaran akan mempengaruhi nilai tes tulis dengan 

nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 75 dan tes kinerja dengan nilai rata-rata 81.3 yang 

dilakukan di akhir pembelajaran.  
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Abstrak 
Kemampuan sspasial merupakan konsep abstrak yang meliputi persepsi spasial yang 

melibatkan hubungan spasial.Dalam kemampuan penalaran spasial diperlukan 

adanya pemahaman kiri dan kanan, pemahaman perspektif, bentuk-bentuk 

geometris, menghubungkan konsep spasial dengan angka dan kemampuan dalam 

transformasi mental dari bayangan visual. Bentuk-bentuk geometris dapat 

mnggunakan media origami.Penggunaan media origami juga dapat membantu 

proses belajar siswa dalam pembelajaran matematika dikarenakan membuat siswa 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Origami juga mendorong interaksi 

siswa dalam kelompok dan melatih kerjasama siswa.Jadi bisa dikatakan bahwa 

origami ini tidak hanya alat untuk meningkatkan kemampuan penalaran spasial 

tetapi juga membantu siswa memahami konsep-konsep geometri. 

Kata kunci : origami, penalaran spasial, matematika, geometri 

 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kecerdasan.Kecerdasan 

merupakan anugerah terindah yang dimiliki oleh manusia.Kecerdasan dapat 

membimbing manusia membuat hidup jauh lebih baik, dengan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan masih banyak lainnya.Chaplin (2006) mengungkapkan 

kecerdasan itu sebagai kemampuan menghadapi dan meyesuaikan diri terhadap situasi 

baru secara tepat dan efektif.Woolfolk(1995) menurut teorinya ada 3 pengetian yaitu 

kemampuan untuk belajar, keseluruhan pengetahuan untuk diperoleh, dan kemampuan 

untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. 

Selama ini ukuran kecerdasan selalu dilihat dari intelegensi (IQ). Kecerdasan 

seseorang bisa dilihat dari hasil tes (nilai). Hal ini ditentang Gadner (1993), ia 

menegaskan bahwa skala kecerdasan yang selama ini dipakai ternyata memilki banyak 

keterbatasan sehingga kurang dapat meramalkan kinerja sukses untuk masa depan 

seseorang, menurut Gardner (1993) IQ saja tidak cukup. Sehingga Hodward (1993) 

mengemukakan Intelegensi menjadi 8 jenis ( multiple intelegensi) salah satunya adalah 

kecerdasan spasial. Konsep tentang berpikir spasial cukup menarik untuk dibahas 

mengingat banyak penelitian sebelumya bahwa anak menemukan banyak kesulitan 

untuk memahami objek atau gambar bagun geometri. Berpikir spasial merupakan 

kumpulan dari ketrampilan –ketrampilan kognitif, yaitu terdiri dari gabungan tiga unsur 

yaitu konsep keruangan, alat repsentasi, dan proses penalaran (NCTM, 2000). 

Dipandang dari konteks matematika khususnya geometri ternyata kemampuan 

spasial sangat penting untuk ditingkatkan, hal ini mengacu dari hasil penelitian berikut 

ini.proses pembelajaran dalam sistem instruksional merupakan salah satu aspek yang 

didalamnya terjadi berbagai interaksi antar unsur pembelajaran diantaranya adalah guru, 

tujuan , materi, metode, alat bantu belajar dan peserta didik. Mengatasi permasalahan di 

atas, guru harus merancang atau menentukan media mengajar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, memilih metode mengajar yang baik, mengorganisasikan pembelajaran 

dengan baik, serta menciptakan kondisi belajar yang kondusif, meyakinkan terjadinya 

aktivitas belajar yang menarik sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. 

mailto:dianwardhani412@gmail.com
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Menurut Asra, Deni, dan Cepi Riana (2007:5.8) beberapa pengelompokkan 

media terdiri atas: (1) Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat, yang termasuk 

kelompok visual seperti: foto, gambar, poster, grafik, kartun, liflet, buklet, torso, film 

bisu dan sebagainya. (2) Media audio adalah media yang hanya dapat didengar saja, 

seperti kaset, audio, radio, MP3 player dan ipod. (3) Media audio visual yaitu media 

yang dapat dilihat sekaligus yang dapat didengar, seperti: film bersuara, video, grafis 

dan sound slide. (4) Multimedia adalah media yang dapat menyajikan unsur media 

secara lengkap seperti suara, animasi, video, grafis dan film. Bentuk adalah salah satu 

dari konsep paling awal yang harus dikuasai, anak dapat membedakan benda 

berdasarkan bentuk lebih dulu sebelum berdasarkan ciri-ciri lainnya. Sedangkan 

pengurutan dapat diartikan kemampuan meletakkan benda dalam urutan menurut aturan 

tertentu, contoh mengurutkan 5 buah tongkat dari yang paling pendek ke yang paling 

panjang Aisyah (2008: 5.34). 

Hal ini diperkuat dengan persepsi dari suatu objek atau gambar dapat 

dipengaruhi secara ekstrim oleh orientasi objek tersebut.Sehingga dapat mengenali 

suatu objek/gambar (dalam hal ini penggunaan Origami) dengan tepat diperlukan 

kemampuan spasial (Giaquinto, 2007). Berdasarkan pemaparan di atas, dalam artikel ini 

akan dibahas mengenai konstruksi origami terhadap penalaran spasial matematika 

siswa. 

PEMBAHASAN  

Mengenal Seni Melipat Kertas Jepang Atau Origami 

Origami adalah sebuah seni lipat yang berasal dari Jepang. Sementara di USA 

terkenal dengan paper folding dan di Spanyol dikenal dengan  Papiroflexia. Bahan yang 

digunakan adalah kertas atau kain yang biasanya berbentuk persegi.Lang (1998) 

menyatakan bahwa kataorigami merupakan bahasa Jepang kuno, yakni gabungan dari 

kata ori (melipat) dan kami (kertas). Ketika kedua kata itu digabung, ada 

sedikit perubahan namun tidak mengubah artinya yaknidari kata kami menjadi gami 

sehingga yang terjadi bukan orikami melainkanorigami, yang berartimelipat kertas. 

Origami adalah seni melipat kertas menjadi berbagai bentuk yang dekoratif. 

Origami berupa kertas warna-warni yang berukuran 5sampai 9 inci kuadrat. Menurut 

Asolihin (2014), kertas origami berasal dari bahasa jepang yaitu “ori” yang berarti 

“lipat” dan “kami” yang berarti “kertas” merupakan seni tradisional melipat kertas yang 

menjadi suatu bentuk kesenian yang modern. Origami adalah seni dan ilmu membuat 

berbagai bentukdengan hanyamelipatselembar kertas. (Mitani,2011) 

Di Indonesia sendiri origami bisa dikatakan memiliki ruang khusus bagi 

penggemarnya. Sejak di Play Group hingga taman kanak-kanak (TK), pelajaran 

keterampilan melipat kertas sudah diajarkan, mulai dari melipat kertas menjadi kipas, 

bunga, sampai hewan. Tapi beranjak dewasa, seni keterampilan itu tidak lagi dipelajari 

di sekolah, lambat laun orang mulai melupakan seni lipat ini.Namun diluaran, seni 

melipat kertas justru berkembang pesat, bahkan menjadi nilai tersendiri yang bernilai 

seni.Selain menyenangkan, kegiatan ini memiliki banyak manfaat lain, di  antaranya 

dapat meningkatkan kreativitas dan motorik halus anak. Beberapa manfaatyangtimbul 

daripenggunaan kertaslipatdalamkelasmatematika adalahbahwa hal 

itumendoronginteraksi kelompokdan kerjasamadanmempromosikanpengembangan 

keterampilanmotorik halusdanketangkasan manual(Levenson, 1995). Pasalnya, 

membuat origami membutuhkan ketelitian dan imajinasi sehingga saraf otak akan 

bekerja dengan baik. Tentu saja, dampaknya akan positif bagi perkembangan 

otak.Origami, sebagai bentuk seni kertas kuno, mengaktifkan pengetahuan sebelumnya 
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juga belajar menggunakan tangan, langkah-demi-langkah, bangunan skema, penalaran 

spasial dan konsep logis pemetaan(Gardner, dalam Obi etc, 2014). 

Konstruksi Origami Pada Matematika  

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa origami dapat digunakan sebagai 

alat pembelajaran matematika (Boakes, 2008, 2009;Pearl, 2010; Sze, 2005; Cakmak, 

2009). Lebihlanjut, Pearl (2010) mengungkapkan bahwa origami dapat digunakan 

dalam semua bidang matematikamisalnya pengajaran nilai tempat,number 

sensedanoperasi bilangan, keterampilan visualisasi spasial, pecahan, geometri, 

pengukuran, pemecahanmasalah dan di semua tingkatan kelas.Kertas lipat cocok untuk 

kecerdasan spasial dan penalaran geometris (Cipoletti & Wilson, 2004). Kertas-lipat 

juga memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan 

keterampilan bahasa  dan kemampuan dalam berkomunikasi secara matematis (Cipoletti 

& Wilson, 2004). Boakes (2008) menunjukkan bahwa kertas lipat juga dapat digunakan 

untukmendorong peserta didik untuk lebih aktif di kelas matematika. 

Boakes (2008) mengungkapkan bahwamendesain pembelajaran berbasis origami 

adalah proses sederhana yang dapat dilakukan oleh guru  pada tingkat kelas apa saja. 

Lebih lanjut, Boakes(2008) menjelaskan langkah-langkah untuk mendesain 

pembelajaran berbasis origami sebagai berikut.(1) Mencari publikasi origami yang 

cocok dansesuai dengan kebutuhan siswa (tingkatkesulitan dan kualitas 

ilustrasi).(2)Mempertimbangkan konsep matematika apadan/atau kosa kata yang disorot 

ketikamemilih model origami.(3) Mempraktikkan melipat model origami yangtelah 

dibuat. Saat mencoba, mendaftar kosakata yang cocok dengan tujuan pembelajaranyang 

telah ditetapkan.(4) Mengulangi mempraktikkan melipat modelorigami. Pada setiap 

langkah berhenti danmenulis pertanyaan guru yang bermakna darikosa kata yang sudah 

ditulis.(5) Menjawab pertanyaan guru dan menuliskan jawaban siswa yang diharapkan 

untuk didengar. 

Benarkah dengan bermain origami anak bisa sambil mempelajari matematika, 

jawabannya adalah benar. Beberapa topik matematika yang dapat diterapkan dalam 

Origami yaitu dalam  matematika sederhana seperti : pengenalan bangun datar & 

bangun ruang, sudut, penjumlahan, pembagian. Sedangkan dalam matematika 

intermediet seperti : rasio dan akar, teorema Phytagoras, persamaan linier dan parabola, 

geometri di bangun ruang, ,juga  Matematika tingkat tinggi seperti : pengubinan, graf, 

algoritma & komputasi, fraktal, origami 4 dimensi, geometri kombinatorial. Dalam 

matematika ilmu Ukur Ada beberapa  teori sampai saat ini belum ada yang bisa 

dilakukan dengan menggunakan alat manual , seperti  contohnya membagi sudut 

sembarang menjadi 3 sudut yang sama besar. Hal ini belum dapat dilakukan oleh anak 

atau pun para ahli matematika sejak jaman Yunani  dengan menggunakan penggaris dan 

jangka, tapi dengan origami  hal ini dapat dilakukan. 

Untuk mempraktekannya ke anak-anak sebetulnya tidak perlu ke teori-teori 

matematika yang sulit.Sebagai contoh.(1) Saat melipat menjadi bentuk segitiga, secara 

otomatis anak telah memperkenalkan bentuk matematis pada anak-anak anak. (2) Saat 

melipat kertas, lalu kertas anak buka maka akan terlihat bekas lipatan yang dinamakan 

GARIS, dari sini anak akan belajar apa itu garis. (3) Saat melipat dua buah garis yang 

berpotongan ,anak akan memperkenalkan yang dinamakan istilah titik potong. (4) 

Cobalah anak lipat sebuah kertas secara horizontal 1 kali dan vertikal 1 kali maka akan 

terbentuk 4 buah bidang, perhatikanlah, bukankan ini adalah konsep perkalian?. (5) 

Coba anak lipat kertas origami secara horisontal , lipatannya kuatkan lalu sobek atau 
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gunting kertas di bagian lipatannya menjadi dua bagian yang sama, bukankah saat itu 

anak memperkenalkan konsep pembagian? 

Salah satu cabang matematika yang cocok dikonstruksikan dengan origami 

adalah geometri.Geometri merupakan ilmu matematika yang membicarakan tentang 

titik, garis, bidang, ruang dan kaitannya satu sama lain. Menurut Clements (1992) 

“membangun konsep geometri pada anak dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-

bentuk, menyelidiki bangunan, memisahkan gambar-gambar biasa, seperti segiempat, 

lingkaran, segitiga.”pengenalan ketiga bentuk geometri tersebut dapat dimulai dengan 

memperlihatkan bentuk-bentuk secara langsung dan dapat juga dengan mengajak anak 

bermain sambil mengamati berbagai benda yang ada di sekelilingnya.  

 

 
Gambar 1 : Siswa sedang membuat model bangun ruang dengan menggunakan seni melipat kertas 

 

Beberapa topik dalam matematikaterutama geometri dapat ditingkatkan 

melaluikegiatan origami (Levenson, 1995; Chen, 2006;Coad, 2006). Cipoletti & Wilson 

(2004)menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis origamimerupakan gabungan 

kosakata dan konsepmatematika dalam langkah-langkah pembelajaranmelalui 

pembelajaran melipat dan model origamitersebut. Lebih lanjut, Cipoletti & Wilson 

(2004)menyatakan bahwa istilah-istilah dan konsepgeometri dapat diperkuat.Dengan 

demikian pembelajaran berbasis origami dapat meningkatkankemampuan geometri 

siswa.Boakes (2008) mengungkapkan bahwasiswa memberitahukan keasyikan 

pengalamannyaselama pembelajaran berbasis origami. MenurutPearl (2010), origami 

bukan hanya menyenangkan,tetapi menampung keanekaragaman gaya pembelajaran 

yang membantu anak-anak memahami matematika dan ini adalah metodeinovatif untuk 

perkembangan pendidikan, budaya,dan kemampuan sosial. 

Penalaran Spasial Siswa pada Matematika 

Salah satu tipe kecerdasan menurut Gardner (2003)kemampuan spasial adalah 

kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia spasial secara akurat dan kemudian 

bertindak atas persepsi tersebut Kemampuan ini melibatkan kemampuan untuk 

memvisualisasikan gambar di dalam kepala seseorang atau menciptakannya dalam 

bentuk dua atau tiga dimensi, kesadaran akan warna, garis, bentuk dan ruang. Pemikiran 

spasial yang mendasari benda-benda bergerak di dalam sebuah permainan catur, 

mengatur jadwal seseorang dalam sehari, memindahkan perabotan di dalam sebuah 

ruangan, atau membaca peta pada sebuah perjalanan. Seseorang dengan kemampuan 

kecerdasan spasial dapat berkembang dengan baik jika :(1) Belajar dengan melihat dan 

memahami. Mengenali wajah-wajah, benda-benda, bentuk-bentuk, warna-warna, detail-

detail dan pemandangan-pemandangan.(2) Mengarahkan dirinya pada benda-benda 

secara efektif dalam rangka seperti ketika menggerakkan tubuh seseorang melalui 

lubang. (3) Merasakan dan menghasilkan sebuah bayangan-bayangan mental, berpikir 
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dalam gambar, dan memvisualisasikan detail. (4) Membaca grafik, bagan, peta dan 

diagram. (5) Menikmati gambar-gambar tak beraturan, lukisan ,ukiran, atau objek-objek 

repro lain dalam bentuk-bentuk yang dapat dilihat. (6) Menikmati bentukan hasil 3 

dimensi, seperti bentuk-bentuk origami, jembatan tiruan, rumah atu wadah. (7) Melihat 

hal atau benda dengan cara-cara yang berbeda atau dari perspektif baru. (8) Merasakan 

pola-pola yang lembut maupun rumit. (9) Menciptakan gambaran nyata atau visual dari 

informasi. (10) Cakap mendesain secara abstrak atau representasional. (11) 

Mengekspresikan ketertarikan atau keahlian dalam menjadi sorang artis, fotografer, 

teknisi, vidiografer, arsitek, perancang seni, pilot, atau karir lain yang berorientasi-

visual. (12) Menciptakan bentuk-bentuk baru dari media spasial atau karya seni asli.  

Pada siswa usia sekolah kemampuanpenalaran spasial sangat penting karena erat 

kaitannya dengan kemampuankognitif secara umum. Dalam hal ini, pemahaman 

pengetahuan spasial dapat mempengaruhi kinerja yang berhubungan dengan tugas-tugas 

akademik terutamamatematika, membaca dan IPA.Kemampuan spasialmerupakan 

konsep abstrak yang meliputi persepsi spasial yang melibatkanhubungan spasial 

termasuk orientasi sampai pada kemampuan yang rumit yangmelibatkan manipulasi 

serta rotasi mental.Dalam kemampuan spasial diperlukanadanya pemahaman kiri dan 

kanan, pemahaman perspektif, bentuk-bentukgeometris, menghubungkan konsep spasial 

dengan angka dan kemampuan dalamtransformasi mental dari bayangan visual. 

Kemampuan penalaran spasial adalah salah satu kemampuan yang perlu 

dikuasai oleh siswa dalam mempelajari konsep geometri (Clement dan Battista, 

1992:420).Kemampuan ini\ meliputi kemampuan orientasi spasial dan kemampuan 

visualisasi spasial (NCTM, 2000).Orientasi spasial berkenaan dengan kemampuan 

memahami posisi suatu objek berdasarkan orientasi atau posisi pandang, sedangkan 

visualisasi spasial erat kaitannya dengan mengidentifikasi dan menggambar bangun 

datar maupun bangun ruang (Clement dan Battista, 1992:444).Dengan demikian, 

penalaran spasial yang dimaksud adalah kemampuan siswa dalam membayangkan, 

merepresentasikan, memanipulasi, dan mentransformasi informasi visual dalam konteks 

keruangan, serta memperkirakan posisi dan representasi suatu objek secara akurat 

berdasarkan perubahan orientasinya. 

PENUTUP 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Boakes (2009: 2) beliau menyatakan, 

“The focus on spatial skills as a component of geometry instruction is far from new. A 

variety of methods are already used by teachers in an attempt to improve students' 

abilitie]s to visualize and mentally manipulate geometric figures. One such method is 

Origami, the art of paper folding.” Maksud dari kalimat di atas adalah bahwa “Fokus 

pada keterampilan spasial sebagai komponen pengajaran geometri jauh dari baru. 

Berbagai metode sudah digunakan oleh guru dalam upaya untuk meningkatkan 

kemampuan siswa untuk memvisualisasikan dan mental memanipulasi angka geometris. 

Salah satu metode tersebut adalah Origami, seni melipat kertas.” 

Dari pernyataan di atas jelas bahwa Origami merupakan salah satu alat untuk 

meningkatkan kemampuan visual dan manipulasi geometris siswa yang termasuk dalam 

faktor kemampuan spasial.Penelitian lanjut Boakes (2011: 184), menyatakan bahwa: ” 

This study was designed to extend my research on the impact of origami on students’ 

spasial skills. In this case, the data offer further support for the use origami as a tool for 

developing spatial skills. As we know, spatial skills are useful in many avenues in life 

and serve as strong indicators of intellegence. Thus, origami provides one of many ways 

to help develop and strengthen spatial ability, even at college level.” Pernyataan 
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tersebut bermakna bahwa: ”Penelitian ini dirancang untuk memperluas penelitian saya 

tentang dampak origami pada kemampuan spasial siswa. Dalam hal ini, data 

menawarkan dukungan lebih lanjut untuk origami digunakan sebagai alat untuk 

mengembangkan keterampilan spasial. Seperti anak ketahui, keterampilan spasial yang 

berguna dalam banyak jalan dalam hidup dan berfungsi sebagai indikator kuat dari 

kecerdasan. Dengan demikian, origami menyediakan satu dari banyak cara untuk 

membantu mengembangkan dan memperkuat kemampuan spasial, bahkan pada tingkat 

perguruan tinggi.”  

Dari pernyataan yang kedua  Boakes lebih tegaskan lagi bahwa origami 

digunakan sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan spasial. Pengaruh origami 

sebagai alat peraga tidak hanya berdampak pada kemampuan spasial siswa sekolah, 

akan tetapi juga pada mahasiswa.Selain itu, ternyata Boakes (2008) juga mengatakan 

bahwa dia menemukan siswa sangat positif, antusias tentang pengalaman mereka 

membuat origami dan bahwa mereka merasa origami membantu mereka untuk 

memahami konsep geometri dan istilah yang mereka pelajari. Jadi bisa dikatakan bahwa 

origami ini tidak hanya alat untuk meningkatkan kemampuan spasial tetapi juga 

membantu siswa memahami konsep-konsep geometri. 

Para guru semestinya dapat menerjemahkan bahwa kemampuan ini sangat 

dibutuhkan siswa dan perlu diajarkan secara sungguh-sungguh ketika mengajar 

geometri.Kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan spasial ini kurang mendapat 

perhatian sungguh- sungguh oleh kebanyakan guru. Ketika mengajar geometri 

khususnya tentang bangun datar dan bangun ruang dengan dibantu menggunakan media 

Origami yang akan sangat membantu untuk dilaksanakan. Demikian pentingnya 

kemampuan spasial ini sehingga kita semua terutama para guru dituntut untuk 

memberikan perhatian yang lebih dari cukup agar kemampuan spasial diajarkan dengan 

sungguh-sungguh sesuai dengan amanat kurikulum. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses proses berpikir siswa 

sekolah dasar dalam memecahkan masalah open-ended. Penelitian ini dilakukan di 

SDI Surya Buana Malang. Subjek penelitian adalah siswa kelas VI yang berjumlah 

71 siswa. Semua siswa akan tugas memecahkan masalah open-ended. Hasilnya 

dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan tipe proses berpikir yang muncul. 

Beberapa subjek terpilih akan diwawancarai untuk melihat proses berpikir mereka 

secara mendalam. Hasil temuan menunjukkan bahwa bahwa proses berpikir siswa 

sekolah dasar dalam memecahkan masalah open-ended memiliki beberapa 

perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan urutan langah-langkah 

pemecahan masalah.  

Kata kunci: proses berpikir, pemecahan masalah, masalah open-ended 

Pemecahan masalah merupakanhal yang esensidalam matematika. Principles 

and Standard for School Mathematics menyebutkan bahwa pemecahan masalah 

merupakan salah satu dari lima standar proses pembelajaran matematika, yaitu problem 

solving, reasoning and proof, communication, connection, dan representation (NCTM, 

2000). Hal inimenjadi dasar perumusan tujuan matematika di sekolah agar pemecahan 

masalah dapat terintegrasi pada setiapkegiatan pembelajaran (Hudojo, 2005; Lithner, 

2012; Voica& Singer, 2013). Dengan kata lain, tujuan pembelajaran matematika harus 

diarahkan pada pengembangan kemampuan pemecahan masalah agar siswa memiliki 

bekal untuk menghadapi daya saing regional maupun global di masa sekarang ataupun 

masa akan datang. 

Pemecahan masalah merupakan aktivitas mental yang pada prosesnya 

memerlukankemampuan berpikir. Dengan kata lain, berpikir menjadi salah satu elemen 

penting yang berkontribusi terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa.Berpikir 

menurut Krulik, Rudnik dan Milou (dalam Subanji 2011) memiliki beberapa tahapan. 

Tahapan-tahapan berpikir tersebut secara runtut adalah mengingat, berpikir dasar, 

berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa 

setiap siswa memiliki proses berpikir yang berbeda dalam memecahkan masalah. Dalam 

hal ini guru harus mampu melihat potensi proses berpikir yang dimilikisiswa agar guru 

dapat mendesain kegiatan pembelajaran matematika yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan proses berpikir siswa-siswanya. 

Masalah yang dapat digunakan untuk melihat proses berpikir siswa adalah 

masalah open-ended. Masalah open-endedadalah masalah terbuka yang memiliki 

banyak jawaban atau banyak cara penyelesaian (Shimada, 2005; Levenson, 2011; 

Subanji 2013). Karena masalah open-ended bersifat terbuka maka kegiatan pemecahan 

masalahakan terhindar dari penggunaanalgoritmaatau prosedurtertentu. Dengan 

demikian,siswaakanmemiliki pengalaman memecahkan masalahsesuai dengan 

kemampuan dan cara mereka masing-masing. 

mailto:hajjahrafiah17@gmail.com
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Dalam rangkan mengidentifikasi proses berpikir siswa, maka hal tersebut perlu 

dilakukan sejak dini mulai dari siswa sekolah dasar. Berdasarkan teori Piaget, usia siswa 

sekolah dasar khususnya kelas 5 dan 6 yaitu sudah berada pada tahap operasional 

konkret ataupun opersional formal. Pada tahap tersebut siswa sudah mampu menalar 

secara logis kejadian-kejadian yang bersifat konkret bahkan yang bersifat abstrak. Oleh 

karena itu, proses berpikir siswa sekolah dasar akan mudah diamati pada usia tersebut 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses 

berpikir siswa sekolah dasar dalam memecahkan masalah open-ended. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan setting alamiah. Peneliti 

mengumpulkan berbagai informasi atau data dimana para partisipan mengalami masalah 

yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti adalah instrumen kunci (researcher as a key 

instrument) yang mengumpulkan sendiri data-data yang diperlukan dari lapangan. 

Peneliti dapat menggunakan protokol, yaitu sejenis instrumen pendukung untuk 

mengumpulkan data, tetapi peneliti menjadi satu-satunya instrumen dalam 

mengumpulkan informasi (Creswell, 2012). 

Lokasi penelitian inibertempat diSDI Surya Buana Malang. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas VI yang berjumlah 71 siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016.  

 Instumen pendukung pada penelitian ini adalah lembar pemecahan 

masalahopen-ended dan pedoman wawancara. Lembar pemecahan masalah open-ended 

berisi masalah matematika terkait geometri seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

Sementara, pedoman wawancara memuat rambu-rambu pertanyaan yang dijadikan 

acuan pada waktu pelaksanaanwawancara dengan beberapa subjek terpilih. Instrumen 

pendukung tersebut divalidasi terlebih dahulu oleh dua vailidator yang masing-masing 

memiliki keahliandi bidang pendidikan matematika. 

 

Gambar 1. Lembar Pemecahan Masalah Open-ended 

 

 Proses pengumpulan data dilakukan sebagai berikut. (1) Seluruh siswa diberian 

tugas untuk menyelesaikan masalah seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1; (2) Hasil 

pemecahan masalah siswa akan dianalisis sesuai dengan tipe atau ketegori proses 

berpikir siswa yang muncul; (3) Beberapa subjek penelitian yang terpilih mewakili 

masing-masing tipe proses berpikir siswa akan diwawancarai secara mendalam. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasi analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan proses berpikir siswa 

sekolah dasar dalam memecahkan masalah open-ended. Perbedaan tersebut nampak 
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pada urutan langkah-langkah pemecahan masasalah yang diberikan. Berikut adalah 

temuan proses berpikir siswa sekolah dasar dalam memecahkan masalah open-ended. 

Pada proses berpikir tipe pertama, awalnya siswa membaca dan memahami 

masalah open-ended yang diberikan. Kemudian, setelah memahami masalah siswa 

menghitung luas bangun datar pada soal dan dilanjutkan dengan menghitung kelilingnya 

atau siswa menentukan keliling bangun datar pada soal terlebih dahulu dan setelahnya 

baru menentukan luasnya. Hal ini dilakukan karena pada lembar pemecahan masalah, 

siswa diminta membuat bangun datar yang memiliki luas sama tetapi kelilingnya 

berbeda dengan bangun datar pada soal dan membuat bangun datar yang memiliki 

kelilingnya sama tetapi luasnya berbeda dengan bangun datar pada soal. Jika keliling 

dan luas pada bangun datar pada soal sudah ditemukan, langkah selanjutnya yang 

dilakukan siswa adalah menentukan bangun datar yang akan dibuat.Kemudian 

dilanjutkan dengan menentukan ukuran sisi-sisi bangun datar tersebut.Misalnya, bangun 

datar yang akan dibuat adalah persegi panjang, maka siswa akan menentukan ukuran 

panjang dan lebar persegi panjang agar luas dan kelilingnya sesuai dengan perintah pada 

soal. Untuk memastikan apakah ukuran sisi bangun datar yang ditentukan tepat, siswa 

menghitung luas dan bangun datar yang akan dibuat berdasarkan ukuran sisi-sisi 

tersebut. Langkah terakhir adalah menggambar bangun datar sesuai dengan ukuran sisi 

yang telah ditentukan. Bangun datar tersebut dibuat pada kertas grafik yang telah 

disediakan. Berikut adalah proses berpikir siswa tipe pertama dalam menyelesaikan 

masalah open-ended. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Berpikir Siswa Tipe Pertama dalam Memecahkan Masalah Open-ended 

Pada proses berpikir tipe kedua, langkah pertama yang dilakukan siswa adalah 

membaca dan memahami masalah open-ended yang diberikan. Kemudian, setelah 

memahami masalah siswa menghitung luas bangun datar pada soal dan dilanjutkan 

dengan menghitung kelilingnya. Langkah selanjutnya yang dilakukan siswa adalah 

menentukan bangun datar yang akan dibuat. Kemudian, siswa menentukan ukuran sisi-

sisi bangun datar tersebut. 
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Pada proses berpikir tipe kedua, siswa hanya menghitung luas bangun datar yang 

akan dibuat saja untuk masalah nomor 1 dan hanya menghitung keliling bangun datar 

tersebutuntuk masalah nomor 2.Hal ini dilakukan oleh siswa karena perintah soal nomor 

1 adalah membuat bangun datar yang luasnya sama dengan bangun datar pada soal. 

Jadi, siswa hanya memastikan bahwa luas bangun datar yang akan mereka buat 

memiliki luas yang sama dengan bangun datar pada soal. Karena bangun datar yang 

mereka buat berbeda, maka siswa meyakini kelilingnya juga berbeda. Berikut kutipan 

wawancara dengan subjek penelitian, “Jawaban masalah nomor 1 ini nggak dihitung 

kelilingnya, dikira-kira doang. Kelilingnya beda. Soalnya gambarnya beda”.Sebaliknya 

untuk masalah nomor 2, siswa hanya menghitung keliling bangun datar yang akan 

dibuat karena perintah soal nomor 2 adalah membuat bangun datar yang kelilingnya 

sama dengan bangun datar pada soal. Jadi, siswa juga hanya memastikan bahwa keliling 

bangun datar yang akan mereka buat memiliki keliling yang sama dengan bangun datar 

pada soal. Karena bangun datar yang mereka buat bentuknya berbeda, maka tanpa 

menghitung siswa juga meyakini luasnya juga berbeda. Berikut kutipan wawancara 

dengan subjek penelitian, “Cari bangun yang kelilingnya sama aja. Luasnya nggak 

dihitung. Yang penting kelilingnya dulu. Kan perintahnya keliling yang sama. Lebih 

mudah gitu... Luasnya beda. Karena ukurannya yang ini beda”.Langkah terakhir adalah 

menggambar bangun datar sesuai dengan ukuran sisi yang telah ditentukan. Bangun 

datar tersebut dibuat pada kertas grafik yang telah disediakan. Berikut adalah proses 

berpikir siswa tipe kedua dalam menyelesaikan masalah open-ended. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Proses Berpikir Siswa Tipe Kedua dalam Memecahkan Masalah Open-ended 

Pada proses berpikir tipe ketiga, setelah memahami masalah open-ended yang 

diberikan, siswa menghitung luas bangun datar pada soal. Perbedaan dari tipe-tipe 

proses berpikir sebelumnya adalah siswa pada proses berpikir tipe ketiga melakukan 

langkah berbeda setelah menghitung luas bangun datar pada soal. Pada langkah kedua 

siswa menentukan bangun datar yang akan dibuat terlebih dahulu. Setelah itu, siswa 

menghitung luasnya. Dari kegiatan menghitung luas bangun datar yang dibuat ini, siswa 

dapat menentukan ukuran sisi bangun datar tersebut. Kemudian siswa membuat bangun 
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datar yang luasnya relevan dengan perintah soal. Agar kelilingnya juga relevan dengan 

perintah soal, siswa menghitung keliling bangun datar yang dibuat pada langkah 

terkahir. Berikut adalah proses berpikir siswa tipe ketiga dalam menyelesaikan masalah 

open-ended. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Proses Berpikir Siswa Tipe Ketiga dalam Memecahkan Masalah Open-ended 

 

Pada proses berpikir tipe keempat, proses berpikir mereka diawal pemecahan 

hampir sama dengan siswa dengan prose berpikir tipe pertama dan ketiga. Letak 

kesamaanya yaitu setelah memahami masalah open-ended yang diberikan, siswa 

menghitung luas dan keliling bangun datar pada soal. Kemudian dilanjutkan dengan 

menentukan bangun datar yang akan dibuat. Langkah berikutnya memiliki perbedaan 

dengan tipe-tipe sebelumnya. Langkah keempat yang dilakukan oleh siswa dengan tipe 

proses berpikir ini adalah menentukan sembarang keliling bangun datar yag dibuat agar 

releven dengan perintah soal. Karena bangun datar yang akan dibuat berbentuk persegi 

panjang, maka siswa menggunakan rumus keliling persegi panjang untuk mengetahui 

luasnya berdasarkan keliling yang telah diperoleh. Jadi, dengan menggunakan rumus 

keliling, siswa juga sekaligus dapat menetukan ukuran bangun datar yang akan dibuat. 

Langkah terkahir, siswa membuat bangun datar yang relevan dengan perintah soal. 

Berikut adalah proses berpikir siswa tipe keempat dalam menyelesaikan masalah open-

ended. 
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Gambar 5. Proses Berpikir Siswa Tipe Keempat dalam Memecahkan Masalah Open-ended 

 

Perbedaan proses berpikir siswa yang ditemukan pada pemecahan masalah open-

ended menunjukkan bahwa siswa sekolah dasar sudah memasuki tahap berpikir yang 

cukup kompleks. Secara umum siswa memahami masalah dan dapat menyelesaikannya 

walaupun belum pernah mendapat dan menyelesaikan tipe masalah yang demikian 

sebelumnya. Keterlibatan siswa dalam berbagai aktivitas kognitif memungkinkan 

menggunakan konsep matematika, fakta, prosedur dan bentuk penalaran untuk 

membangun pemahaman (Barrera-Mora, & Reyes-Rodríguez, 2013).Siswa yang 

melakukan generalisasi bahwa penggunaan langkah tertantu dapat mempermudah dan 

mempercepat penyelesaian dan penggunaan langkah tersebut dapat dipertanggung 

jawabakan mengindikasikan bahwa siswa mampu berpikir secara logis dan analitis. 

Berpikir secara logis dan analitis berarti berpikir dengan menalar. Penalaran sendiri 

adalah proses berpikir dengan cakupan berpikir dasar, berpikir kritis, dan kreatif 

(Subanji, 2011). 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa proses berpikir siswa 

sekolah dasar dalam memecahkan masalah open-ended memiliki perbedaan. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat berdasarkan urutan langah-langkah pemecahan masalah.  

Proses berpikir siswa tipe pertama dalam memecahkan masalah open-ended 

adalah sebagai berikut. (1) Memahami masalah; (2) Menghitung luas dan kemudian 

keliling bangun datar pada soal atau sebaliknya; (3) Menentukan bangun datar yang 

akan dibuat (4) Menentukan ukuran bangun datar yang akan dibuat agar relevan dengan 

perintah soal; (5) Menghitung luas dan keliling bangun datar yang telah dibuat; (6) 

Membuat bangun datar yang relevan dengan perintah soal. 

Proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah open-ended tipe kedua adalah 

sebagai berikut. (1) Memahami masalah; (2) Menghitung luas bangun datar pada soal; 
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(3) Menghitung keliling bangun datar pada soal; (4) Menentukan bangun datar yang 

akan dibuat (5) Menentukan ukuran bangun datar yang akan dibuat agar relevan dengan 

perintah soal; (6) Menghitung luas bangun datar yang telah dibuat  (tanpa keliling) 

untuk masalah nomor 1 dan menghitung keliling bangun datar yang telah dibuat (tanpa 

luas) untuk masalah nomor 2; (7) Membuat bangun datar yang relevan dengan perintah 

soal. 

Proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah open-endedtipe ketiga adalah 

sebagai berikut. (1) Memahami masalah; (2) Menghitung luas bangun datar pada soal; 

(3) Menentukan bangun datar yang akan dibuat;(4) Menghitung keliling bangun datar 

pada soal; (5) Menentukan luas bangun datar yang akan dibuat; (6)Menentukan ukuran 

bangun datar yang akan dibuat agar relevan dengan perintah soal; (7)  Membuat bangun 

datar yang relevan dengan perintah soal;(8) Menghitung keliling bangun datar yang 

telah dibuat. 

Proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah open-ended tipe keempat 

adalah sebagai berikut. (1) Memahami masalah; (2) Menghitung luas bangun datar pada 

soal; (3) Menghitung keliling bangun datar pada soal; (4) Menentukan bangun datar 

yang akan dibuat (5) Menentukan sembarang keliling bangun datar yang akan dibuat 

agar relevan dengan perintah soal; (6) Menentukan ukuran bangun datar yang akan 

dibuat menggunakan rumus keliling agar relevan dengan perintah soal; (7) Membuat 

bangun datar yang relevan dengan perintah soal. 

Proses berpikir siswa merupakan hal yang abstrak, namun dapat dicermati melalui 

perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh siswa dalam memecahkan masalah. Oleh 

karena itu, guru diharapkan dapat menyajikan kegiatan pembelajaran berbasis masalah 

yang mampu menstimulasiproses berpikir para siswa sekaligus melihat perkembangan 

berpikir mereka. Hal ini diperlukan agar guru dapat memperbaiki kualitas dan mutu 

pembelajaran selanjutnya.  
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Abtsrak 
Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar dimulai dari tahap enaktif, ikonik, dan 

simbolik. Hal ini sesuai dengan karakteristik anak usia Sekolah Dasar yang berada 

pada tahap operasional konkret. Pembelajaran matematika yang ideal selalu 

melibatkan  media pembelajaran. Salah satu jenis media yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika adalah media manipulatif. Penggunaan Media manipulatif 

berupa media papan geomultiplikasi bertujuan untuk membantu siswa dalam 

pembelajaran perkalian bersusun secara bertahap dari enaktif, ikonik, dan simbolik. 

Media papan geomultiplikasi mendapat penilaian sangat layak dari validator ahli 

materi dan validator ahli media. Media papan geomultiplikasi diuji cobakan secara 

pre experiment dengan desain posttest only pre experiment study. Hasil uji coba 

menunjukkan media efektif dan sangat menarik digunakan dalam pembelajaran 

perkalian bersusun di Sekolah Dasar. 

Kata kunci: Pembelajaran perkalian, media pembelajaran manipulatif, papan 

geomultiplikasi. 

Siswa Sekolah Dasar (SD) secara umum berada pada rentang usia antara enam 

sampai 12 tahun. Rentang usia tersebut menurut teori perkembangan Piaget berada pada 

periode perkembangan kognitif operasi konkret (Budiningsih, 2004: 38). Anak pada 

perkembangan kognitif operasi konkret memiliki ciri-ciri: 1) Anak mampu berpikir 

logis dengan bantuan benda konkret, 2) Menggunakan berbagai simbol, 3) Melakukan 

berbagai bentuk operasional,  4) Mampu mengingat, memahami dan memecahkan 

masalah yg bersifat konkret, dan 5) Memahami konsep konservasi (Sumantri & 

Syaodih, 2008: 2.12-2.13). Sugiyanto (TT: 5) menyatakan anak usia SD memiliki 

karakteristik: 1) Senang bermain, 2) Senang bergerak, 3) Senang bekerja dalam 

kelompok, dan 4) Senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Anak 

usia Sekolah Dasar yang berada pada tahap operasi konkret memiliki beberapa 

keterbatasan penting: anak berpikir dalam cara teratur dan logis hanya ketika 

berhubungan dengan operasi konkret yang mereka terima langsung (Berk, 2010: 406).  

Operasi mental mereka tidak bekerja dengan baik ketika bekerja dengan gagasan-

gagasan abstrak, gagasan yang tidak tampak di dunia. Hal ini dapat dimaknai bahwa 

dalam pembelajaran siswa Sekolah Dasar harus dilibatkan dalam pemikiran yang 

konkret terlebih dahulu sebelum mereka dihadapkan pada hal-hal yang bersifat abstrak. 

Siswa harus dilatih untuk mematangkan kemampuan intelektualnya (Sardiman, 2001: 

117). Sebagai warga belajar, harus dapat berkembang pemikirannya ke arah berpikir 

yang objektif, rasional, tidak emosional. Anak usia SD yang berada pada tahap 

perkembangan operasi konkret perlu dilibatkan dalam pembelajaran yang 

mengakomodasi tugas-tugas perkembangannya. Diantaranya adalah  pembelajaran yang 

aktif, melibatkan semua indera, dan pembelajaran dalam kelompok. Hal-hal tersebut 

sangat penting dalam pembelajaran matematika.  
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The National Council Teachers of Mathematics (NCTM) (dalam Ediger dan Rao: 

2007: 25) menyatakan lima tujuan yang harus dicapai siswa Sekolah Dasar, yaitu: 1) 

Belajar untuk menilai matematika, 2) Menjadi percaya diri dengan kemampuan mereka 

untuk mengerjakan matematika, 3) Menjadi penyelesai masalah matematika, 4) Belajar 

untuk mengkomunikasikan matematika, dan 5) belajar untuk memberikan alasan secara 

matematika. Pembelajaran  matematika yang aktif dan melibatkan semua indera dapat 

diterapkan di kelas dengan menggunakan media.  

Banyak jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Salah 

satu media yang efektif digunakan adalah media manipulatif. Media manipulatif efektif 

digunakan karena sesuai dengan karakternya yang dapat disentuh dan dipegang oleh 

siswa sehingga memberikan pengalaman belajar secara langsung.  Amir (2014) 

mengemukakan bahwa sesuai dengan tahap perkembangannya, siswa membutuhkan 

bantuan media manipulatif untuk memahami situasi dan memecahkan masalah 

matematika. Pembelajaran menggunakan media manipulatif yang konstruktif juga perlu 

diterapkan dalam pembelajaran perkalian bersusun di kelas IV Sekolah Dasar. 

Pembelajaran berbasis konstruktif bercirikan siswa diminta untuk proaktif dalam 

pembelajaran (Kroesbergen dan Luit, 2002: 362). Penggunaan media manipulatif 

didasarkan pada karakteristik siswa SD yang senang bermain dan masih pada tahap 

operasi konkret. Yeni (2011) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa sebagian besar 

siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran matematika yang 

memanfaatkan benda-benda manipulatif. 

Hasil analisis yang penulis lakukan terhadap penggunaan media dan penelitian 

terdahulu menunjukkan bahwa media manipulatif yang dirancang secara khusus untuk 

pembelajaran perkalian bersusun belum tersedia di lapangan. Media yang tersedia 

memiliki beberapa kelemahan diantaranya penggunaan media kotak ajaib oleh Lestari 

(2013)  menemui kendala dalam penggunaan media kotak ajaib yaitu guru harus 

menjelaskan berulang-ulang kepada siswa tentang penggunaan media kotak ajaib. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa masih kebingungan dalam menggunakan media kotak 

ajaib. Media tersebut tidak langsung mempermudah siswa dalam belajar. Guru masih 

mendominasi dalam pembelajaran. 

Kelemahan penggunaan media  perkalian model garis juga dikemukakan Wibowo 

(2011). Alat peraga perkalian model garis akan lebih mudah jika digunakan untuk 

menghitung perkalian yang angkanya tidak besar (kurang dari enam). Penggunaan 

angka yang lebih besar dari enam cenderung menyulitkan siswa dalam menghitung 

hasilnya. Siswa kesulitan menghitung banyaknya garis berpotongan yang berbentuk dua 

dimensi. 

Berdasarkan kondisi tersebut penulis melakukan penelitian dan pengembangan 

media manipulatif. Media yang dikembangkan adalah  media papan geomultiplikasi 

untuk pembelajaran perkalian bersusun. Melalui media papan geomultiplikasi, siswa 

dapat mengkonkretkan pembelajaran perkalian bersusun. Siswa dapat menalar proses 

menemukan hasil pada perkalian bersusun. Mereka mengalami sendiri bagaimana cara 

membangun penguasaan tentang perkalian bersusun.  

Pengembangan media manipulatif berupa papan geomultiplikasi untuk perkalian 

bersusun dilakukan dengan mengadaptasi model pengembangan 4 D (Thiagarajan & 

Semmel, 1974). Media hasil pengembangan divalidasi oleh ahli materi dan ahli media 

yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Strata 3 (S3). Hasil validasi ahli 

materi dan ahli media menunjukkan bahwa media sangat layak digunakan dalam 
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pembelajaran di kelas. Media selanjutnya diuji cobakan di lapangan untuk mengetahui 

tingkat keefektifan dan kemenarikan media.  

METODE 

Uji coba dilaksanakan di SD Negeri 2 Purbalingga Lor, Jawa Tengah. Subjek uji 

coba adalah siswa kelas IV B yang berjumlah 24 siswa, terdiri dari 10 laki-laki dan 14 

perempuan. Uji coba dilakukan pada tanggal 3 Maret 2016. Desain uji coba berupa post 

test only preexperiment study. Desain ujicoba tersebut  peneliti gunakan karena peneliti 

tidak melakukan pre test. Pre test tidak peneliti lakukan sebelumnya karena 

keterbatasan waktu. Sesuai desainnya, uji coba dilakukan dengan memberikan post test 

setelah pembelajaran menggunakan media papan geomultiplikasi. Uji coba dilakukan 

untuk mengetahui keefektifan dan kemenarikan media.  

Keefektifan media diukur dengan instrumen berupa lembar  soal evaluasi 

mengenai perkalian bersusun. Lembar evaluasi siswa berupa soal cerita terkait perkalian 

bersusun. Kemenarikan media diukur dengan instrumen angket respon siswa.  Analisis 

data keefektifan dan kemenarikan produk dilakukan melalui analisis data kuantitatif 

sederhana dan data kualitatif. Pengambilan data dilakukan setelah pembelajaran 

menggunakan media papan geimultiplikasi. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif  

hasil evaluasi siswa dan data respon siswa melalui angket. Hasil analisis data kuantitatif 

selanjutnya dilakukan penafsiran menjadi data kualitatif. Penafsiran kualitas keefektifan 

produk dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1 Konversi Tingkat Keefektifan Media 

Kriteria Pencapaian Kategori 

81% - 100% Sangat efektif  

61% - 80 % Efektif  

41% – 60% cukup efektif 

21% - 40% Kurang efektif 

0% - 20% Tidak efektif 

(Adaptasi dari Akbar dan Sriwiyana, 2011) 

Data kemenarikan produk yang diperoleh melalui angket respon siswa dianalisis dan 

dikonversi menjadi data kualitatif. Konversi tingkat kemenarikan produk dapat dilihat pada 

Tabel 2 berikut: 

Tabel 2 Kriteria Kemenarikan Produk 

Kriteria Pencapaian Kategori Keterangan 

81% - 100% Sangat menarik Dapat digunakan tanpa revisi 

61% - 80 % Cukup menarik Dapat digunakan dengan revisi kecil 

41% – 60% Kurang menarik Kurang layak digunakan, disarankan 

tidak digunakan 

21% - 40% Tidak menarik Tidak dapat digunakan 

0% - 20% Sangat tidak menarik Terlarang digunakan 

(diadaptasi dari Akbar dan Sriwiyana, 2011: 147) 

Sebelum uji coba dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan validasi ahli materi dan 

Ahli Media. Ahli materi dalam validasi ini adalah Dr. Abdul Qohar, MT. Ahli Media 

yang berperan sebagai validator ahli dalam pengembangan media papan geomultiplikasi 

adalah Dr. Edi Bambang Irawan, M.Pd. Hasil validasi ahli materi menunjukkan media 

sangat layak digunakan tanpa revisi, sedangkan hasil validasi ahli media menunjukkan 

media layak digunakan dalam pembelajaran. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Uji coba media papan geomultiplikasi yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Purbalingga Lor 

menunjukkan bahwa keefektifan media papan geomultiplikasi masuk dalam kategori efektif. 

Instrumen yang digunakan adalah lembar  soal evaluasi berbentuk soal cerita. SD Negeri 2 

Purbalingga Lor  menetapkan KKM mata pelajaran matematika sebesar 75. Data hasil uji coba 

keefektifan media dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3  Data Keefektifan Media Papan Geomultiplikasi 

No 
Jumlah Subjek 

Penelitian 

Frekuensi Perolehan Skor 

50 60 70 80 90 100 

1 24 2 2 1 2 6 11 

2 Jumlah  100 120 70 160 540 1100 

3 Jumlah Skor      2090 

4 Skor Total      2400 

  Rata-rata      87,08 

 KKM      75 

  Jumlah Siswa Tuntas 

 

   19 

  Jumlah Siswa Tidak Tuntas    5 

  Persentase Ketuntasan Belajar    79,17% 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, nilai terendah diperoleh oleh dua siswa yaitu 50. 

Sedangkan nilai tertinggi diperoleh oleh 11 siswa yaitu 100. Persebaran persentase 

perolehan nilai pada uji coba keefektifan adalah siswamemperoleh nilai 50 sebesar 

8,33%, siswa yang memperoleh nilai 60 sebesar 8,33%, siswa yang memperoleh nilai 

70 sebesar 4,17%, siswa yang memperoleh nilai 80 mencapai 8,33%, siswa yang 

memperoleh nilai 90 mencapai 25,00%, dan siswa yang memperoleh nilai 100 mencapai 

45,83%. Nilai rata-rata kelas menunjukkan 87,08. Siswa yang mencapai KKM sebanyak 

19 siswa. Lima anak lainnya belum mencapai KKM. Hasil persentase ketuntasan belajar 

mencapai 79,17%. Persentase ketuntasan belajar tersebut jika dikonversikan 

menunjukkan bahwa media masuk dalam kategori efektif. 

Uji coba berikutnya adalah uji coba kemenarikan produk. Instrumen yang 

digunakan adalah lembar angket respon siswa. Angket respon siswa berisi 16 buah 

pernyataan dengan frekuensi skala lima. Hasil uji coba kemenarikan media papan 

geomultiplikasi dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Data Kemenarikan Media Papan Geomultiplikasi 

No Jumlah Pernyataan 
Frekuensi Jawaban Jml 

Skor 

 

1 2 3 4 5 

1 16 (enam belas) 3 14 38 92 237   

 Skor 3 28 114 368 1185 1698  

 Skor Perolehan       1698 

 Skor Maksimal       1920 

 Persentase (%)       88,44 

Tabel 4 menunjukkan bahwa persentase secara keseluruhan tentang kemenarikan 

media mencapai 88,44%. Persentase tersebut jika dikonversikan masuk dalam kategori 

sangat menarik. Media dapat digunakan dalam pembelajaran perkalian bersusun di 

Sekolah Dasar. 

Hasil ujicoba media papan geomultiplikasi menunjukkan bahwa media tersebut 

efektif dan sangat menarik untuk pembelajaran perkalian bersusun di Sekolah Dasar. 

Media efektif digunakan dalam pembelajaran karena melalui penggunaan media siswa 

aktif menggunakan alat indera untuk membangun penguasaan perkalian. Pengalaman 

siswa berinteraksi secara langsung dengan media menjadikan pengetahuan yang 
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dimiliki siswa relatif menetap. Pembelajaran menggunakan media sesuai Ediger dan 

Rao (2007, 140-141) yang menyatakan bahwa pembelajaran matematika untuk anak 

Sekolah Dasar dimulai dari tahap konkret, semi konkret, dan abstrak.  

Keefektifan menggunakan media manipulatif  juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Skarr,  dkk (2014) yang melakukan penelitian tentang penggunaan 

media manipulatif  berupa media flash card pada penguasaan fakta-fakta dasar 

perkalian. Pengunaan media dilaksanakan pada pembelajaran langsung. Mereka 

memperoleh kesimpulan bahwa semua siswa mampu menguasai semua target fakta 

matematika. Bahkan, semua siswa mampu menggeneralisasi dari verbal ke bahasa.  

Kemampuan siswa juga didukung oleh penggunaan media yang menarik. Media 

papan geomultiplikasi sangat menarik  dalam pembelajaran perkalian di Sekolah Dasar 

karena sesuai dengan karakteristik anak  usia Sekolah Dasar. Anak usia Sekolah Dasar 

cenderung aktif menggunakan alat inderanya dan senang bermain dan berada pada tahap 

operasional konkret. Melalui media papan geomultiplikasi siswa dapat aktif memainkan 

media dalam proses membangun penguasaan tentang perkalian bersusun. Anak usia 

Sekolah Dasar yang berada pada tahap operasi konkret memiliki beberapa keterbatasan 

penting: anak berpikir dalam cara teratur dan logis hanya ketika berhubungan dengan 

operasi konkret yang mereka terima langsung (Berk, 2010: 406).  Kemenarikan media 

papan geomultiplikasi juga sesuai dengan hasil penelitian  Beck (2012) yang 

menyimpulkan bahwa penggunaan media manipulatif menarik perhatian siswa di 

Sekolah Dasar.  

PENUTUP  

Media papan geomultiplikasi masuk kategori efektif dan sangat menarik 

digunakan dalam pembelajaran perkalian bersusun di Sekolah Dasar. Media yang 

berbentuk manipulatif mampu membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Media 

papan geomultiplikasi dapat digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar perkalian, baik perkalian antara dua bilangan satu angka sampai perkalian 

bersusun antara dua bilangan dua angka. 

Media papan geomultiplikasi masih berupa prototype/rupa awal. Media perlu 

penyesuaian lagi jika hendak digunakan dalam perkalian bersusun bilangan lebih dari 

dua angka. Jika media akan digunakan untuk perkalian antara dua bilangan tiga angka, 

maka perlu menambah kotak pada media papan geomultiplikasi menjadi sembilan buah. 

Perlu penelitian dan pengembangan lebih lanjut tentang media papan geomultiplikasi. 

Pengembangan media papan geomultiplikasi dapat dilakukan dengan dikembangkan 

menjadi multimedia interaktif berbasis android, windows, maupun operating system 

lainnya.  
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Abstrak 

Asesmen formatif penting bagi guru maupun peserta didik untuk memperbaiki 

kualitas proses dan hasil belajar. Untuk mendukung pelaksanaan asesmen formatif 

tersebut perlu dikembangkan instrumen yang mampu memberikan umpan balik bagi 

peserta didik secara cepat dan tepat, tetapi akurasinya juga harus baik. Penyajian 

soal pilihan ganda dengan teknik problem isomorfik merupakan salah satu teknik 

yang mampu meningkatkan akurasi soal pilihan ganda sehingga sangat sesuai jika 

dirancang untuk keperluan asesmen formatif. Tujuan penelitian dan pengembangan 

ini adalah mengembangkan instrumen asesmen formatif yang disajikan dengan 

teknik problem isomorfik khususnya pada materi IPA pokok bahasan suhu dan kalor 

SMP kelas VII. Metode pengembangan ini terdiri dari 5 tahapan yaitu, (1) analisis 

kebutuhan dan tujuan, (2) analisis materi pelajaran, (3) pengembangan asesmen 

formatif dengan teknik problem isomorfik, (4) validasi dan revisi, (5) uji coba 

produk. Data hasil penelitian berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari data hasil wawancara dan observasi, serta komentar dan saran dari 

validator, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari data uji coba empiris yang 

dilaksanakan di SMP Negeri 1 Binangun Kabupaten Blitar. Pengembangan ini telah 

menghasilkan instrumen asesmen formatif dengan teknik problem isomorfik pada 

pokok bahasan suhu dan kalor kels VII SMP sebanyak 24 soal yang terdiri dari 8 

indikator pencapaian KD dan dibagi menjadi 4 kali asesmen formatif. Hasil validasi 

dan uji coba empiris menunjukkan instrumen asesmen formatif ini sudah layak dari 

sisi materi, konstruksi, dan bahasa.  

Kata Kunci: Asesmen Formatif, Teknik Problem Isomorfik, Suhu dan Kalor 

    

Salah satu tahapan penting dalam proses pembelajaran adalah asesmen atau 

penilaian proses dan hasil belajar. Asesmen proses dan hasil belajar memiliki peran 

sentral dalam proses pembelajaran terutama untuk memperbaiki kualitas pembelajaran 

(Dunn & Mulvenon, 2009). Jika dilihat dari fungsinya, asesmen proses dan hasil belajar 

dapat dikelompokkan menjadi dua yakni asesmen formatif dan sumatif (Permendikbud 

RI No 104 Tahun 2014). Asesmen formatif berfungsi memperbaiki  kekurangan  hasil  

belajar  peserta didik  selama  proses  pembelajaran (Kleij, 2013), sedangkan asesmen 

sumatif  berfungsi menentukan  keberhasilan  belajar  peserta  didik yang dinilai setelah 

satu unit materi pelajaran atau seluruh materi pelajaran dianggap selesai (Santrock, 

2011; Arifin, 2013). Hal ini berarti bahwa asesmen formatif dan sumatif memiliki 

keterkaitan yang sangat erat. Jika asesmen sumatif memberikan informasi tentang 

capaian belajar peserta didik selama periode tertentu, maka asesmen formatif  berperan 

dalam memperbaiki proses belajar agar capaian atau hasil belajar sumatif peserta didik 

menjadi lebih baik (Jacoby dkk, 2014). Dengan kata lain, keberhasilan  belajar peserta 

didik pada asesmen sumatif  sangat ditentukan oleh keterlaksanaan asesmen formatif 

(Siswojo, 1981).   

Pentingnya pelaksanaan asesmen formatif sudah banyak dikaji oleh ahli 

pendidikan dan efektivitasnya juga sudah diakui secara luas (Kleij dkk, 2015). Dunn & 

Mulvenon (2009) menjelaskan bahwa penggunaan asesmen formatif  terbukti mampu 
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memfasilitasi perbaikan dalam praktek pembelajaran, mengidentifikasi kesenjangan 

dalam kurikulum, dan berkontribusi dalam meningkatkan kinerja peserta didik. Respon  

peserta didik terhadap penerapan asesmen formatif juga sangat positif. Berdasarkan 

hasil survey yang dilakukan oleh Kapukaya (2013), peserta didik menilai asesmen 

formatif lebih mereka butuhkan dibandingkan asesmen sumatif terutama untuk 

meningkatkan prestasi akademiknya. Asesmen formatif juga terbukti mampu 

meningkatkan  kepercayaan diri peserta didik dalam menghadapi asesmen sumatif 

sehingga prestasi belajarnya meningkat (Jacoby dkk, 2014).  

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa asesmen formatif memiliki 

manfaat yang sangat besar terutama bagi guru dan peserta didik (Cauley & Mcmillan, 

2010). Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatannya, guru dan peserta didik 

memiliki arah yang jelas mengenai apa yang harus diperbaiki (Stull dkk, 2011). 

Informasi yang diperoleh dari asesmen formatif memungkinkan peserta didik 

melakukan proses transfer cara belajar dalam rangka mengatasi kelemahannya (Sadler, 

1989). Sedangkan bagi guru, informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dan arah 

dalam pengembangan pembelajaran remedial atau program pengayaan serta 

memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya (Lampiran 

Permendikbud RI No 104, 2014). Oleh karena itu, dalam merancang dan melaksanakan 

asesmen formatif diperlukan sebuah sistem yang sesuai agar mampu memberikan 

umpan balik yang cepat sehingga baik guru maupun peserta didik dapat segera 

melakukan refleksi diri. Dengan cara ini asesmen formatif  bisa bekerja sesuai dengan 

fungsinya (Panjaburees dkk, 2013). 

  Salah satu bentuk tes formatif yang dapat memberikan balikan secara cepat 

adalah tes objektif pilihan ganda. Hal ini disebabkan karena pengoreksian dan 

penskorannya lebih mudah, lebih cepat, lebih objektif, serta lebih representatif mewakili 

isi dan luas atau kedalaman materi pelajaran (Arifin, 2014). Kelebihan lain dari tes 

objektif pilihan ganda adalah peserta tes tidak membutuhkan banyak waktu untuk 

menandai atau menjawab soal dan hasilnya juga mudah diakses sehingga bagian yang 

perlu diperhatikan lebih lanjut bisa diidentifikasi dengan cepat (Einig, 2013).  

Disamping keunggulan tersebut, tes pilihan ganda juga memiliki beberapa 

kelemahan. Salah satu kelemahan tes pilihan ganda yang cukup mengganggu adalah 

masalah akurasi data hasil tes. Seringkali peserta tes benar dalam menjawab soal bukan 

karena memahami konsep melainkan karena hasil tebakan semata (Kunandar, 2014). 

Hal ini mengakibatkan guru kesulitan dalam menginterpretasi hasil tes. 

Kelemahan tes pilihan ganda tersebut dapat diatasi dengan mengadaptasi teknik 

problem isomorfik. Problem isomorfik artinya beberapa masalah disajikan secara 

berpasangan dan penyelesaian masalah memerlukan prinsip yang sama walaupun 

konteks masalahnya berbeda (Singh, 2008a). Penyajian tes pilihan ganda dengan teknik 

problem isomorfik terbukti mampu meningkatkan akurasi soal pilihan ganda (Nadhif, 

2014; Trisusianti, 2015). Teknik penyajian tes isomorfik yang dimaksud dalam produk 

pengembangan ini adalah setiap indikator pencapaian kompetensi dari KD dipecah 

menjadi tiga variasi soal. Ketiga soal tersebut masih dalam satu konsep dan tingkat 

kesulitannya juga sama tetapi konteks soalnya berbeda. Inti dari problem isomorfik 

adalah jika peserta didik memahami sebuah konsep dan mampu menyelesaikan suatu 

persoalan maka peserta didik tersebut tentunya akan mampu menyelesaikan 

permasalahan yang sejenis walaupun konteksnya berbeda (Singh, 2008b). 

Berdasarkan paparan di atas tentang pentingnya pelaksanaan asesmen formatif 

bagi guru dan peserta didik,  maka perlu dikembangkan sebuah instrumen tes formatif 
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yang bisa lebih akurat dalam mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik serta 

mampu memberikan balikan sesegera mungkin. Dengan mempertimbangkan 

keunggulan soal pilihan ganda serta teknik penyajian masalah secara isomorfik maka 

tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sebuah instrumen berupa asesmen formatif 

dengan teknik problem isomorfik khususnya pada materi IPA pokok bahasan suhu dan 

kalor SMP kelas VII.  

METODE PENELITIAN 

Makalah ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan dengan tujuan 

mengembangkan sebuah instrumen untuk keperluan asesmen formatif yang mampu 

mengidentifikasi secara akurat kesulitan belajar peserta didik khusus pada pokok 

bahasan suhu dan kalor kelas VII SMP. Tahapan penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan pada penelitian ini meliputi: (1) analisis kebutuhan dan tujuan, (2) analisis 

materi pelajaran, (3) pengembangan instrumen asesmen formatif dengan teknik problem 

isomorfik, (4) validasi dan revisi, (5) uji coba produk. Data hasil penelitian berupa data 

kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari data hasil penilaian validator 

ahli dan uji coba produk di lapangan, sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil 

observasi dan wawancara serta komentar dan saran dari validator ahli. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Analisis Kebutuhan dan Tujuan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa orang guru IPA 

diketahui bahwa para guru umumnya sudah melaksanakan asesmen formatif, tetapi 

instrumen yang digunakan masih konvensional. Para guru umumnya melakukan 

asesmen formatif menggunakan soal uraian karena dinilai lebih valid dalam 

memberikan informasi tentang kesulitan belajar peserta didik. Permasalahan yang 

timbul disini adalah para guru jarang mengembalikan hasil tes tepat waktu. Ada 

beberapa faktor yang menyebabkan para guru kesulitan dalam memberikan umpan balik 

tepat waktu, misalnya (1) jumlah  peserta didik cukup banyak dalam satu kelas, (2) 

jumlah jam mengajar cukup padat, (3) waktu yang diperlukan untuk mengoreksi soal 

uraian cukup lama, (4) sebagian guru sangat sibuk dengan tugas tambahan diluar jam 

mengajar. Di sisi lain, peserta didik seringkali mengeluh karena sebagian hasil asesmen 

formatif tidak dikembalikan kepada peserta didik. Hal ini bisa mengakibatkan motivasi 

belajar peserta didik menurun.  

Analisis Materi Pelajaran 

Sebelum melakukan analisis materi pelajaran terlebih dahulu dilakukan kegiatan 

wawancara dengan guru dan peserta didik tentang konten materi yang akan dijadikan 

sebagai sampel penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan peserta didik 

kelas VII di SMP Negeri 1 Selorejo, diketahui bahwa salah satu materi IPA yang 

dianggap sulit di kelas VII adalah suhu dan kalor. Pada materi suhu dan kalor, peserta 

didik umumnya kesulitan dalam menghitung pertambahan panjang zat pada peristiwa 

pemuaian, sulit membedakan konsep pelepasan dan penyerapan kalor pada peristiwa 

perubahan wujud zat, sulit membedakan jenis-jenis termometer, serta konversi skala 

termometer. Informasi tentang kesulitan belajar peserta didik tersebut dapat dilengkapi 

dengan studi literatur dari jurnal penelitian sebelumnya. Dari hasil studi literatur, ada 

beberapa konsep IPA khususnya pada pokok bahasan suhu dan kalor yang sangat 

berpotensi mengalami miskonsepsi di kalangan peserta didik. Sebagai contoh, suhu air 

saat mendidih selalu 100
0
C (Kacovsky, 2013), suhu zat berubah pada saat terjadi 
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perubahan wujud (Maunah & Wasis, 2014), zat yang mudah menyerap panas lebih sulit 

melepas panas (Notis, 2009), panas dan suhu adalah besaran yang sama (Alwan, 2010).  

Pengembangan Instrumen Asesmen Formatif dengan Teknik Problem Isomorfik 

Tahap pengembangan instrumen asesmen formatif dengan teknik problem 

isomorfik terdiri dari beberapa langkah antara lain: 

1) Menganalisis KI-KD  

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis KI-KD yang sudah 

ditentukan kurikulum. Tujuan melakukan analisis KI-KD ini adalah mengembangkan 

indikator pencapaian kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik setelah 

melewati tahap belajar. Indikator pencapaian kompetensi sangat penting karena 

menentukan arah pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan. 

2) Menentukan tujuan penyusunan soal 

Tujuan penyusunan soal sangat penting karena tujuan menentukan karakteristik 

soal yang akan dibuat. Tujuan penyusunan soal pada penelitian ini adalah 

mengembangkan instrumen asesmen formatif  dengan teknik problem isomorfik yang 

berfungsi mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dan memperbaikinya. 

Berdasarkan fungsi asesmen formatif tersebut maka dalam proses peyusunan istrumen 

harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan kesulitan belajarnya.  

3) Menyusun kisi-kisi soal 

Kisi-kisi soal ditulis dalam bentuk tabel yang berisi indikator pencapaian 

kompetensi dasar, materi, indikator soal, bentuk soal, dimensi proses kognitif, dan 

jumlah soal. Kisi-kisi soal merupkan acuan penulisan soal berdasarkan indikator yang 

telah disusun. Pada penelitian ini dikembangkan 8 indikator pencapaian kompetensi dan 

diuraikan menjadi 24 indikator soal. Masing-masing indikator pencapaian kompetensi 

terdiri dari tiga indikator soal yang isomorfik. Bentuk soal pada tahapan ini masih 

dalam bentuk uraian. 

4) Mengembangkan distraktor soal 

Sebelum membuat soal pilihan ganda, soal terlebih dahulu disusun dalam bentuk 

uraian. Selanjutnya soal uraian tersebut diujicobakan pada peserta didik yang sudah 

belajar materi ini sebelumnya. Soal uraian ini diujicobakan di SMP Negeri 1 Selorejo 

untuk menjaring opsi pilihan ganda. Kegiatan ini dilakukan agar opsi pilihan ganda 

yang digunakan sesuai dengan pemahaman peserta didik sehingga distraktor soalnya 

bisa berfungsi dengan baik. Berikut ini adalah salah satu contoh pola jawaban peserta 

didik berdasarkan hasil tes. 
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Tabel 1. Contoh Pola Jawaban Peserta Didik dalam Menjawab Soal Uraian 

Butir Soal 

Uraian 
Pola Jawaban Peserta Didik 

Jumlah Peserta 

Didik yang 

Memberikan 

Jawaban   

Persentase  

Minyak kelapa 

pada musim 

dingin dapat 

membeku. 

Mengapa hal ini 

bisa terjadi? 
 

a) Minyak kelapa banyak melepaskan kalor 

sehingga membeku 

5 18 % 

b) Pada musim dingin minyak kelapa tidak 

mendapatkan kalor 

4 15 % 

c) Minyak kelapa terlalu banyak menyerap 

dingin sehingga membeku 

4 15 % 

d) Karena minyak tersusun dari bahan yang 

mudah membeku  

3 11 % 

e) Karena suhu minyak kelapa menurun 3 11 % 

f) Karena terjadi perubahan suhu yang 

sangat drastis 

2 7 % 

g) Pada musim dingin minyak kelapa 

kelebihan energi kalor  

1 4 % 

h) Minyak kelapa membeku karena 

mengalami penguapan 

1 4 % 

i) Peserta didik memberikan jawaban tidak 

jelas dan juga tidak menjawab 

4 15 % 

Berdasarkan pola jawaban peserta didik tersebut maka dikembangkan opsi 

pilihan ganda. Tiga jawaban salah yang paling banyak dipilih peserta didik dijadikan 

sebagai opsi pengecoh atau distraktor soal. Berdasarkan hasil analisis pola jawaban 

peserta didik tersebut diperoleh soal pilihan ganda sebagai berikut. 

 Soal Pilihan Ganda 

Minyak kelapa pada musim dingin dapat membeku. Peristiwa ini disebabkan 

karena .... 

A. minyak kelapa tidak mendapatkan kalor 
B. minyak kelapa terlalu banyak menyerap dingin dari lingkungan 
C. minyak kelapa tersusun dari zat yang mudah membeku 
D. minyak kelapa banyak melepaskan kalor 

Validasi  dan Revisi  

Setelah soal pilihan ganda selesai disusun, tahapan selanjutnya adalah melakukan 

validasi soal. Validasi soal dilakukan oleh ahli asesmen yaitu satu orang dosen dan dua 

orang guru. Kualifikasi validator ahli dilihat dari dua kriteria yakni memiliki 

pengalaman mengajar minimal sepuluh tahun atau sudah memiliki sertifikat profesional 

sebagai pendidik. Secara umum kriteria soal yang layak dapat dinilai dari tiga kriteria 

yaitu kriteria konstruksi, materi, dan bahasa. Hasil analisis nilai rata-rata butir soal yang 

diperoleh dari validator ahli dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Nilai Rata-rata Butir Soal   

Kriteria Nilai Rata-rata 

Konstruksi 3,57 

Materi 3,63 

Bahasa 3,63 

Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata untuk masing-masing kategori lebih besar 

dari 3,00. Hal ini berarti bahwa produk pengembangan ini sudah valid sehingga layak 

jika digunakan di lapangan. Selain penilaian secara kuantitatif, validator ahli juga 

memberikan masukan berupa komentar dan saran untuk memperbaiki dan 
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meningkatkan kualitas produk. Berikut contoh soal yang sudah direvisi berdasarkan 

komentar dan saran dari validator ahli.  

Tabel 3. Contoh Revisi dari Hasil Validasi Tes 

Contoh Soal yang Kurang Sesuai dengan 

Indikator Soal 
Setelah Direvisi 

Indikator KD 

Menjelaskan peristiwa penyerapan dan pelepasan 

kalor dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Indikator Soal 

Peserta didik dapat menjelaskan peristiwa 

penyerapan dan pelepasan kalor dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Butir Soal 
Perhatikan gambar berikut! 

Pada dinding luar gelas yang 

berisi es batu timbul titik-

titik air, hal ini disebabkan 

karena ... . 

a. air yang berada di 

dalam dinding gelas 

merembes keluar 

melalui pori-pori 

gelas 

b. udara di sekitar dinding gelas yang 

mengandung uap air menyerap dingin 

dari gelas sehingga terjadi kondensasi 

c. dinding gelas yang dingin menyerap 

panas dari udara sekitar sehingga terjadi 

kondensasi pada dinding luar gelas 

d. air es mengubah kelembaban udara di 

sekitar gelas 

Indikator KD 

Menjelaskan peristiwa penyerapan dan pelepasan 

kalor dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Indikator Soal 

Peserta didik dapat menjelaskan konsep 

penyerapan dan pelepasan kalor pada peristiwa 

pengembunan. 

 

Butir Soal 
Perhatikan gambar berikut! 

Pada dinding luar gelas yang 

berisi es batu timbul titik-

titik air, hal ini disebabkan 

karena ... . 

a. air yang berada di 

dalam dinding gelas 

merembes keluar 

melalui pori-pori 

gelas 

b. udara di sekitar dinding gelas yang 

mengandung uap air menyerap dingin 

dari gelas sehingga terjadi kondensasi 

c. dinding gelas yang dingin menyerap 

panas dari udara sekitar sehingga terjadi 

kondensasi pada dinding luar gelas 

d. air es mengubah kelembaban udara di 

sekitar gelas 

Jika kita cermati konstruksi penyusunan soal pada tabel di atas, bagian pada 

kolom sebelah kiri dinilai kurang sesuai antara soal dengan indikatornya. Indikator butir 

soal yang disajikan terlalu umum. Indikator KD dengan indikator soalnya masih sama. 

Berbeda dengan konstruksi soal pada kolom sebelah kanan. Indikator soal yang dipecah 

dari indikator KD sudah disajikan lebih spesifik.   

Uji Coba Produk 
Produk yang sudah divalidasi oleh ahli tersebut selanjutnya diuji kelayakannya di 

lapangan. Produk ini diujicobakan di SMP Negeri 1 Binangun Kabupaten Blitar dengan 

subjek uji coba sebanyak 28 peserta didik. Uji coba diperlukan untuk mengetahui 

konsistensi dan kualitas instrumen yang sudah dikembangkan. 

1. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengetahui konsistensi internal 

instruemen. Reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan metode belah dua 

(split-half method) ganjil genap. Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas instrumen  

diperoleh rxy = 0,909, sedangkan besar rtabel dengan jumlah sampel 28 dan taraf 

sigifikansi 5% adalah 0,374. Nilai rxy hasil perhitungan lebih besar dari rtabel , ini artinya 

istrumen tes dikategorikan reliabel.  

2. Tingkat Kesukaran Soal 
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Berdasarkan hasil analisis jawaban peserta didik diperoleh informasi bahwa 

istrumen soal asesmen formatif ini 29% berada dalam kategori sulit, 50% kategori 

sedang, dan 21% kategori mudah. Secara rinci hasil analisis tingkat kesukaran soal 

dapat dilihat pada tabel 4.  

Tabel 4. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Kategori No Soal Jumlah Persentase 

Sulit 7,8,10,14,16,18,21 7 29% 

Sedang 1,2,3,4,5,6,9,11,12,17,23,24 12 50% 

Mudah 13,15,19,20,22 5 21% 

3. Daya Beda Soal 

Tingkat daya beda soal merupakan kemampuan soal untuk membedakan peserta 

didik yang belum dan yang sudah menguasai materi. Soal yang baik adalah soal yang 

memiliki tigkat daya beda minimal cukup. Hasil perhitungan daya beda soal dapat 

dilihat pada tabel 5.  
Tabel 5. Hasil Analisis Daya Beda Soal 

Kriteria No Soal 

Baik Sekali 24 

Baik 1,2,4,5,16,17,19,22,23 

Cukup 3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,20,21 

Jelek - 

4. Efektivitas Distraktor 

Salah satu kriteria soal pilihan ganda yang berkualitas adalah distraktor atau 

pengecohnya berfungsi dengan baik.  Soal pilihan ganda untuk jenjang SMP terdiri dari 

satu kunci jawaban dan 3 opsi distraktor. Untuk soal dengan dengan 3 opsi distraktor 

dan 28 orang peserta tes, pengecoh dikatakan efektif jika dipilih oleh minimal 1 orang 

peserta tes. Berdasarkan hasil tes di SMP Negeri 1 Binangun diketahui bahwa semua 

distraktor yang disediakan sudah berfungsi dengan baik.  

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil paparan data, tujuan pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

ini dapat dikatakan sudah tercapai. Sebuah produk asesmen formatif  berupa soal pilihan 

ganda yang disajikan dengan teknik problem isomorfik berhasil dikembangkan dan diuji 

kelayakannya. Hasil uji kelayakan menunjukkan bahwa produk ini layak jika ditinjau 

dari sisi bahasa, konstruksi, maupun materi. Masukan dari validator (seorang dosen dan 

dua orang guru profesional) berupa komentar dan saran juga sangat membantu dalam 

peningkatan kualitas produk. Kualitas produk ini dapat dilihat dari hasil analisis 

konsistensi internal instrumen tes, proporsi tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan 

efektivitas distraktor. Secara keseluruhan soal yang baik harus valid dan reliabel serta 

mampu membedakan peserta didik yang belum dan yang sudah menguasai materi, 

tingkat kesukaran soalnya proporsional dan distraktornya juga berfungsi dengan baik 

(Arifin, 2013). 

Akurasi soal pilihan ganda akan menjadi lebih baik jika disajikan dengan teknik 

problem isomorfik sehingga sangat cocok jika digunakan untuk keperluan formatif. 

Menurut Singh (2008a), peserta didik yang memahami konsep dengan baik mampu 

mentransfer ilmunya pada kasus-kasus yang sejenis walaupun konteksnya berbeda. 

Kendatipun demikian, asesmen formatif berbentuk pilihan ganda yang disajikan dengan 

teknik problem isomorfik juga memiliki beberapa kelemahan, pertama proses 

penyusunannya membutuhkan waktu yang lama. Mengkonstruksi alternatif jawaban 

yang logis, homogen, dan bisa berfungsi dengan baik bukan pekerjaan yang mudah 
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(Kunandar,  2014). Alternatif jawaban yang disajikan dalam soal bukan hanya sekedar 

menyediakan jawaban yang tidak benar melainkan juga harus logis dan mampu 

merangsang peserta didik untuk mempertimbangkan setiap opsi yang tersedia. Pada 

penelitian ini, walaupun alternatif jawaban soal dikembangkan dari argumentasi peserta 

didik, tetapi seringkali argumentasi tersebut tidak logis dan kurang variatif sehingga 

perlu mengkonstruksi sendiri alternatif jawaban yang lain. Kedua, Mengkonstruksi soal 

yang berasal dari satu indikator KD menjadi tiga soal yang setara dan disajikan dengan 

konteks yang berbeda membutuhkan analisis yang mendalam. Berdasarkan hasil 

analisis tingkat kesukaran soal pada tahap uji coba, diketahui bahwa 3 dari 8 indikator 

pencapaian KD memiliki tingkat kesukaran soal yang tidak setara. Permasalahan ini 

menunjukkan bahwa tidak mudah menyajikan soal yang isomorfik. Walaupun 

demikian, menurut Lin & Singh (2013) peserta didik sering tertipu dengan soal 

isomorfik. Peserta didik yang tidak terbiasa menyelesaikan soal isomorfik seringkali 

kesulitan dalam memecahkan masalah yang sejenis jika disajikan dengan konteks yang 

berbeda terutama yang menggunakan tiga masalah isomorfik. Di sisi lain, permasalahan 

ini bisa menjadi keistimewaan soal isomorfik terutama untuk mendeteksi pemahaman 

peserta didik terhadap suatu konsep. Peserta didik yang sudah memahami konsep 

dengan baik seharusnya mampu mentransfer pengetahuannya dalam memecahkan 

berbagai konteks masalah yang saling berkaitan.      

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan makalah dapat disimpulkan bahwa: 

1. Instrumen asesmen formatif dengan teknik problem isomorfik pada pokok bahasan 

suhu dan kalor kelas VII SMP telah berhasil dikembangkan dengan spesifikasi 

jumlah butir soal yang disediakan sebanyak 24 soal yang terdiri dari 8 indikator 

pencapaian kompetensi dasar. 

2. Instrumen asesmen formatif dengan teknik problem isomorfik pada pokok bahasan 

suhu dan kalor kelas VII SMP telah teruji kelayakannya baik dari segi materi, 

konstruksi, maupun bahasa. 

Saran 

Instrumen yang dihasilkan pada penelitian ini masih bersifat konvensional karena 

masih menggunakan kertas dan pensil sehingga perlu dikembangkan sebuah sistem 

pelaksanaan asesmen formatif yang mampu memberikan umpan balik instan dan juga 

mampu menyediakan remediasi secara mandiri sehingga peserta didik maupun guru 

dapat merefleksikan pembelajarannya sesegera mungkin. 
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Abtsrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis 

Multimedia CD Interaktif pembelajaran tematik terpadu pada tema “Selalu 

Berhemat Energi” untuk siswa kelas IV B SDN Klanderan Kediri. Model 

pengembangan adalah model pengembangan Lee dan Owens (2004) dengan 

prosedur: (1) Assessment/Analisis terdiri dari analisis kebutuhan dan front-end, (2) 

Desain; (3) Pengembangan, (4) Implementasi; (5) Evaluasi. Desain validasi 

menggunakan; uji  Validasi ahli, coba kelompok kecil, uji  coba lapangan dan uji 

coba bentuk evaluasi formatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

catatan lapangan dan angket. Teknik analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif 

dan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian  adalah: (1) Hasil penilaian ahli 

pengembangan: (a) nilai oleh ahli Multimedia mencapai skor 85,62%. (b) nilai oleh 

ahli Materi mencapai skor 79,66 %. Kedua skor ini berada pada kriteria layak, tetapi 

masih ada yang perlu diperbaiki agar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. 

(2) Hasil penilaian guru uji coba skala kecil 83% dan uji coba skala besar 100% 

dengan kriteria sangat baik. Dengan demikian Multimedia CD interaktif dinyatakan 

sangat baik digunakan oleh guru. Namun, guru juga memberi saran kepada peneliti 

untuk melengkapi materi pada masing-masing sub tema agar pembelajaran menjadi 

lebih terarah. (3) Hasil penilaian siswa uji coba skala kecil 83,25% dan uji coba 

skala besar 87,02%, kedua skor berada pada kriteria sangat baik. Dengan demikian 

CD interaktif yang dikembangkan ditanggapi baik oleh siswa. (4) Multimedia CD 

interaktif dapat meningkatkan hasil belajar sesuai hasil analisis ketuntasan klasikal 

92%. Persentase ini sudah di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditentukan yaitu ≥73.  

Kata Kunci: Pengembangan, Multimedia, Lee dan Owen, CD Interaktif 

Pembelajaran yang diterapkan saat ini di pendidikan sekolah dasar (SD) salah 

satunya adalah pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik menekankan pembelajaran 

yang aktif dan menyenangkan. Sebagai seorang pendidik sudah sepatutnya dan 

seharusnya dituntut untuk menciptakan ide-ide pembelajaran yang menarik sebagai 

upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

adalah dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran secara optimal, misalnya dengan 

menggugnakan media pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar pun menjadi 

bervariasi dan tidak monoton. Penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran menjadi lebih optimal maka perlu digeneralisasikan 

agar hasil dalam penelitian ini secara umum dapat digunakan. Studi awal penelitian 

menggunakan 5 sekolah yaitu SDN Brenggolo Kediri, SDN Kawedusan I Kediri, SDN 

Pranggang 2 Kediri, SDN Punjul 2 Kediri dan SDN Klanderan Kediri sebagai obyek 

penggalian data awal terkait dengan kondisi dan fakta pembelajaran di lapangan. Hal ini 

juga dilakukan agar hasil pengembangan multimedia nantinya dapat diterapkan di 

berbagai sekolah. 

Masalah utama dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam adalah masih 

rendahnya motivasi belajar siswa. Hal ini tampak dari siswa yang tidak mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru jika tidak dikumpulkan, mudah putus asa dalam 
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menghadapi kesulitan dalam IPA, tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan jangka 

waktu yang ditentukan, siswa tidak melakukan tertib kerja sesuai dengan peraturan, 

tidak ikut berpartisipasi dalam diskusi kelompok, tidak memperhatikan atau bicara 

sendiri ketika guru mengajar, mempelajari atau mengerjakan PR mata pelajaran yang 

lain, sering tidak masuk pelajaran IPA tanpa keterangan atau sering ijin keluar kelas, 

tidak menggunakan waktu dengan baik, tidak ada usaha untuk menyelesaikan tugas 

guru. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan kepala 

sekolah SDN Brenggolo Kediri yaitu Bapak Drs. Roikhul Amar juga menjelaskan 

bahwa di sekolah ini masih ada guru yang mengajar dengan metode konvensional dan 

kurang memanfaatkan media pembelajaran sehingga hasil belajar siswa kurang 

memenuhi standar KKM. Hasil pengamatan pada penilaian hasil ulangan harian tanggal 

15 Oktober pada mata pelajaran IPA kelas IV hasilnya masih tergolong rendah. Dari 

keseluruhan siswa kelas IV yang berjumlah 30 siswa, banyak yang masih berada di 

bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yaitu sebesar 70. Hal ini karena guru 

masih menggunakan metode konvensional yang kurang sesuai dalam pembelajaran dan 

siswa hanya mendengarkan dan mencatat penjelasan guru, selain itu pembelajaran tidak 

berpusat pada siswa tetapi berpusat pada guru.  

Pembelajaran yang seperti ini juga terjadi di SDN Kawedusan 1 Kediri.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV SDN Kawedusan I Kediri yaitu Ibu 

Mariyati S.Pd pada tanggal 16 Oktober 2015, diperoleh kesimpulan bahwa banyaknya 

materi dan minimnya alat bantu yang ada di SDN Kawedusan 1 membuat siswa merasa 

kebingungan serta sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru hal ini juga 

terkait dengan pembelajaran IPA.   

Hasil pengamatan dan wawancara pada tanggal 17 Oktober 2015 dengan guru 

kelas IV di SDN Pranggang 2 Kediri diperoleh kesimpulan bahwa dalam pembelajaran 

masih banyak permasalahan yang dihadapi guru di dalam mata pelajaran IPA. Salah 

satunya adalah rendahnya hasil belajar siswa yaitu dengan nilai rata-rata di bawah KKM  

65. Di dalam kelas banyak siswa yang ramai dan sulit diatur, kemampuan untuk 

bertanya dan sikap kritis terhadap pelajaran sangat kurang.  

Peneliti juga mendapatkan informasi yang hampir sama sesuai dengan observasi 

yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2015 di SDN Punjul 2 Kediri bahwa 

guru masih cenderung menggunakan sistem pembelajaran teacher centered yaitu 

pembelajaran yang berpusat pada guru. Padahal saat ini menurut Kurikulum  KTSP 

maupun Kurikulum  2013, pembelajaran harus berpusat pada siswa (student centered), 

yaitu guru mengarahkan siswa untuk belajar sesuai tingkat kemampuan dan kecepatan 

belajar masing-masing siswa. 

Penerapan pembelajaran Tematik  yang dilakukan di SDN Klanderan  Kediri juga 

mengalami kendala seperti beberapa sekolah yang telah dijelaskan di atas. Hasil 

observasi dan pengamatan tanggal 19 Oktober 2015 di Kelas IV B SDN Klanderan  

Kediri  menunjukkan bahwa saat kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa terlihat 

kebingungan dalam memahami materi dalam buku ajar siswa, perhatian siswa terhadap 

buku ajar pun sangat kurang, hal ini terlihat dari seringnya siswa bergurau dengan 

temannya daripada mendalami materi yang terdapat pada buku. Namun hal sebaliknya 

terjadi ketika pembahasan materi, siswa malah terlihat tegang dan tertekan.  

Pengamatan secara mendalam yang dilakukan pada tanggal 10 november 2015 

ditemukan beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya antusiasme siswa saat 

pembelajaran Tematik pada tema “Selalu Berhemat Energi” yaitu:  (1) Guru masih 
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menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, (2) guru belum dapat membuat media 

untuk mengoptimalkan tema “Selalu Berhemat Energi” khususnya sub tema gaya dan 

gerak karena keterbatasan waktu, (3) penerapan multimedia pembelajaran belum pernah 

dilaksanakan karena pengetahuan guru tentang pembuatan multimedia sangat minim, 

hal ini ditunjukkan dengan guru mampu mengoperasikan komputer tetapi belum pernah 

menggunakan pembelajaran berbasis multimedia, (4) media dan kegiatan belajar yang 

guru lakukan cenderung mengarahkan siswa di kelas untuk membaca dan menulis 

materi yang dipelajari, kemudian memberikan hafalan materi, digunakan guru hanya 

terbatas pada buku guru dan siswa, padahal sekolah tersebut juga sudah memiliki 

perangkat multimedia berupa laptop, komputer, dan LCD.  

Hasil observasi dan pengamatan tanggal 20 November 2015 pada hasil belajar 

siswa di kelas IV di SDN Klanderan  Kediri pada pembelajaran tema “Selalu Berhemat 

Energi” sub tema gaya dan gerak dari 21 siswa hanya terdapat 10 Siswa atau 50 % yang 

tuntas mendapatkan nilai di atas KKM yakni 70, sedangkan sisanya dinyatakan belum 

tuntas. Melalui hasil wawancara dengan beberapa siswa dapat diketahui penyebab 

belum tercapainya nilai KKM di kelas karena seringnya pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Sesuai dengan 

pengamatan dan wawancara pada beberapa siswa dan guru kelas IVB SDN Klanderan  

Kediri, diperoleh informasi beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki dalam 

pembelajaran selanjutnya yaitu: (1) siswa membutuhkan media atau alat bantu 

menyampaikan pesan yang relevan dan (2) siswa membutuhkan metode belajar yang 

tidak membosankan. 

Siswa hanya dijadikan sebagai objek dalam pembelajaran tanpa dilibatkan di 

dalamnya. Selain itu guru  juga yang kurang memanfaatkan media pembelajaran 

sehingga mengakibatkan siswa menjadi pasif dan terkesan bosan dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Menurut Djamarah, (2002: 9) karakter anak usia SD antara lain 

adalah aktif, mempunyai rasa ingin tahu, dan minat terhadap sesuatu yang konkret, 

sehingga kurang tepat apabila pembelajaran yang konvensional diterapkan pada anak 

usia SD. Hal ini sejalan dengan  Isjoni (2008:159) yang menyatakan bahwa, bilangan 

siswa dalam ruangan kelas dan masa yang pendek untuk mengajar, menimbulkan 

banyak masalah sehingga ramai. Guru-guru tidak dapat mengenali keperluan individual 

siswa yang sesuai. Keadaan ini mempengaruhi peluang guru untuk berinteraksi dan 

mengawal kepahaman siswa terhadap subjek, lebih lagi dengan persediaan waktu yang 

terbatas dan jumlah siswa yang ramai di dalam ruangan kelas. Dampak yang terjadi 

adalah siswa pasif dan cepat bosan serta lebih memilih untuk beraktivitas sendiri seperti 

cerita sendiri, jalan-jalan ke luar kelas, asik dengan mainannya, dan lain-lain.  

Berdasarkan masalah di atas, maka perlu dicari alternatif penyelesaian 

masalahnya dengan memanfaatkan media pembelajaran. Arsyad, (2002:21) 

mengemukanakan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari 

penggunaan media sebagai bahan integral dari pembelajaran di kelas adalah 

penyampaian pelajaran menjadi lebih baku dan pembelajaran menjadi lebih menarik. 

Oleh karena itu tujuan dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan peneliti, 

adalah untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Multimedia CD Interaktif 

pembelajaran tematik terpadu pada tema “Selalu Berhemat Energi” untuk siswa kelas 

IV B SDN Klanderan Kediri.  

METODE  
Model pengembangan dalam mengembangkan CD Interaktif pembelajaran ini 

adalah model pengembangan Lee dan Owens (2004). Model pengembangan Lee dan 
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Owens dipilih karena bersifat prosedural, urutan langkahnya tersusun sistematis dengan 

langkah-langkah pengembangan yang jelas. Langkah-langkah tersebut dijabarkan dalam 

proses pengembangan pada Gambar 1 sebagai berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Lee dan Owens  

(sumber: Lee dan Owens, 2004: 27) 
 

Langkah-langkah prosedur pengembangan meliputi: (1) Assessment/Analisis 

yang terdiri dari dua bagian utama yaitu Analisis kebutuhan dan front-end, (2) Desain; 

(3) Pengembangan, (4) Implementasi; (5) Evaluasi. Langkah-langkah tersebut 

dijabarkan dalam proses pengembangan ini sebagai berikut. 

Assessment/Analysis 

Pada tahap assessment/analisis ini, model pengambangan Lee dan Owens 

memisahkan tahap analisis desain pembelajaran ke dalam dua bagian utama, yakni need 

assessment dan front-end analysis. 

Need Assessment (Penilaian kebutuhan) 

Penilaian kebutuhan ini berangkat dari studi pendahuluan dengan dilakukan 

observasi lapangan, melakukan interview awal terhadap guru dan siswa tujuannya untuk 

mengetahui kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diinginkan, 

mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan 

menyesuaikan dengan multimedia yang akan dikembangkan. Dari hasil interview 

lapangan tersebut diperoleh suatu masalah dan pemecahan masalahnya. SDN Klanderan 

Kediri telah menerapkan Kurikulum 2013, akan tetapi guru dalam pembelajarannya 

masih merasa kesulitan dalam menerapkan pembelajaran Kurikulum 2013. Hal ini 

terlihat dalam penyampainnya materi pembelajaran di kelas yaitu, guru hanya 

menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan guru masih berperan penuh 

dalam proses pembelajaran (pembelajaran terpusat pada guru), sehingga siswa sering 

merasa bosan dan malas. Terkait dengan sarana multimedia sebenarnya di SDN 

Klanderan Kediri sudah tersedia laboratorium komputer dan ruang multimedia yang 

menyediakan sekitar 32 unit komputer, LCD, proyektor, tetapi pemanfaatan dirasa 

kurang karena hanya dipakai untuk pelajaran tertentu dan ekstra kurikuler. Keadaan dari 

1. Assesment 

/analysis 

a. Need 

Assessment 

5. Evaluation 

 

b. Front-end 

Analysis 

 4. Implementation 

 
2. Design 

 

3. Development 
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pembelajaran seperti yang dijelaskan sebelumnya juga diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Klanderan Kediri yang mengemukakan 

beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran sebagai 

berikut: 

“Guru di sekolah kami memang perlu dituntut mengembangkan atau menggunakan 

media pembelajaran di dalam kelas, akan tetapi karena SDM dan sarana dan pra 

sarana yang kurang itu menjadi kendala di sekolah kami. Hal ini penting karena 

bagaimana guru mengelola pembelajaran juga ada di Penilaian Kinerja Guru 

(PKG) juga memberikan pembelajaran yang menarik, yang kreatif, dan inovatif 

terhadap proses pembelajaran yang ada”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 

dilakukan pada 29-10-2014). 

Sesuai wawancara tersebut, memberikan gambaran bahwa pengembangan media 

pembelajaran sangatlah penting dalam rangka menjadikan siswa lebih tertarik dan 

termotivasi karena pembelajarannya aktif, kreatif dan inovatif sehingga pembelajaran 

tersebut akan lebih tercapai secara optimal. Merujuk dari paparan diatas yaitu dari 

proses belajar mengajar dan sarana yang ada di SDN Klanderan Kediri, maka perlu 

dikembangkan suatu multimedia yang menarik minat belajar siswa dan dapat membantu 

guru dalam menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar dan mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Pengembangan multimedia juga terkait dengan model pembelajaran yang sudah 

diterapkan di SDN Klanderan Kediri yaitu model pembelajaran tematik. Pembelajaran 

tematik dalam penerapannya ada beberapa materi yang membutuhkan penjelasan secara 

kongkret/visual dan guru terkadang mengalami kesulitan dalam memberikan penjelasan 

kepada siswa tentang materi yang diajarkan tanpa bantuan media, hal ini tentunya juga 

berdampak pada hasil belajar siswa yang sulit berkembang karena kurang minat belajar 

dan kurangnya pemahaman materi.  

Analisis Front-End 

Tahap ini merupakan bagian dari tahap need assessment (penilaian kebutuhan) 

yang bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya. Ada Sembilan analisis yang 

dapat dilakukan yaitu 1) Analisis pebelajar/peserta, 2) Analisis teknologi, 3)Analisis 

situasi, 4) Analisis Tugas, 5)Analisis insiden-kritis, 6) Analisis tujuan, 7) Analisis 

media, 8) Analsis data yang ada, dan 9) Analisis biaya 

Desain 

 Tahapan desain adalah tahapan perencanaan proyek CD Interaktif yang akan 

dikembangkan. Setelah tahapan Assessment/Analysis selesai kemudian diperoleh 

informasi yang dijadikan dasar untuk mendesain produk CD Interaktif pembelajaran. 

Pada tahap desain ini dilakukan kegiatan antara lain ialah jadwal, tim proyek, spesifikasi 

media, struktur materi, kontrol konfigurasi, dan siklus review. Pengembangan CD 

Interaktif ini melibatkan Ahli materi sebagai validator isi materi, ahli media sebagai 

validator multimedia interaktif, ahli desain sebagai validator desain pengembangan CD 

Interaktif pembelajaran dan audien/siswa kelas IV B, sebagai subjek Uji  coba. 

Pengembangan 

Tahap ini adalah proses penerjemahan spesifikasi produk yeng telah dihasilkan 

dari tahap desain ke dalam wujud fisik yaitu CD Interaktif pembelajaran. Proses 

pengembangan ini dilakukan mulai dari menterjemahkan flowchart ke dalam 

storyboard, memasang komponen-komponen, melakukan review, melakukan perbaikan 

hingga produk dinilai layak untuk diimplementasikan pada proses pembelajaran. 
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Setelah menyusun media dan review media selesai kemudian media dikemas kedalm 

bentuk CD (compact disk). Tujuan dari pengemasan dalam bentuk CD adalah untuk 

mempermudah pemanfaatan serta untuk mencegah terjadinya perubahan isi yang 

terdapat pada media pembelajaran tersebut. Setelah pengembangan media selesai 

kemudian pengembang menyusun petunjuk pemanfaatan media tersebut. Petunjuk 

pemanfaatan media serta penjelasan singkat tentang media tersebut. Setelah pembuatan 

media dan petunjuk pemanfaatan selesai, tahap selanjutnya yaitu mengimplementasikan 

media pembelajaran. 

Implementasi 

 Setelah tahap pengembangan produk selesai maka selanjutnya 

mengimplementasikan produk tersebut. Tujuannya ialah untuk memperoleh masukan 

dan saran terhadap produk yang dikembangkan. Dalam hal ini CD Interaktif yang 

dikembangkan masih dalam tahap yang belum sepenuhnya layak untuk digunakan oleh 

siswa. Implementasi yang dilakukan sesuai dengan siklus yang telah dirancang pada 

tahap desain. Implementasi dari produk CD Interaktif ini melibatkan validator dan 

subjek Uji  yakni ahli materi, ahli desain pengembangan, ahli media dan siswa. Setelah 

diperoleh hasil dari implementasi yaitu berupa masukan dan saran maka produk direvisi 

kembali sehingga produk dikatakan layak atau valid dan pada akhirnya dilakukan 

evaluasi untuk menilai keefektifan dari produk yang dikembangkan. 

Evaluasi 

 Setelah melakukan tahap implementasi, selanjutnya yaitu tahap evaluasi 

terhadap media yang dikembangkan. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan data 

sebagai dasar untuk menetapkan apakah CD Interaktif pembelajaran ini efektif 

mengatasi permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran sehingga membantu 

tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Dalam tahap ini, dilakukan pada suatu kelas 

IVB di SDN Klanderan Kediri dari 21 siswa. Hal ini dapat diketahui melalui tes hasil 

belajar yang nantinya dilaksanakan setelah pemanfaatan CD Interaktif ini dalam 

beberapa kali pertemuan di kelas dan dalam beberapa waktu siswa menjadikan produk 

ini sebagai sumber belajar.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Validasi Ahli Materi Pembelajaran 

Multimedia interaktif yang dikembangkan divalidasi oleh ahli materi untuk 

melihat ketepatan sajian materi pembelajaran yang digunakan. Validasi ahli materi 

dilakukan oleh Ibu Dr. Lia Yuliati, M.Pd yang merupakan salah satu dosen pada 

Fakultas MIPA. Validasi atau tanggapan tertuang dalam bentuk angket yang disusun 

oleh pengembang. Dari angket tanggapan ahli media pembelajaran, diperoleh data 

tanggapan serta saran-saran dari ahli materi yang disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Materi Aspek Isi Materi 

Indikator Skor Persentase Klasifikasi Makna 

Materi CD Interaktif 

a. Penyajian Materi 

b. Balikan (feedback) 

c. Soal Latihan (evaluasi) 

d. RPP 

e. Lain-lain 

 

3,1 

3 

3 

3,5 

3,3 

 

77,5 

75 

75 

87,5 

83,3 

 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

 

Dapat digunakan 

Dapat digunakan 

Dapat digunakan 

Dapat digunakan 

Dapat digunakan 

Jumlah  79,66   
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Berdasarkan data kuantitatif diperoleh hasil bahwa persentase Hasil Validasi 

Materi Aspek Isi Materi terhadap produk CD Interaktif Tematik, adalah mencapai 

79,66%, angka tersebut berdasarkan tabel kategori validitas menurut Akbar (2010:212) 

adalah termasuk kualifikasi “cukup valid” Namun demikian, pencapaian tersebut masih 

jauh dari sempurna, oleh karena itu perlu dilakukan revisi dan perbaikan terhadap 

multimedia CD interaktif tematik.  

Selain diperoleh data kuantitatif dari validator ahli, peneliti juga memperoleh 

data kualitatif yang berupa komentar, kritik, dan saran untuk perbaikan produk. 

berdasarkan pertimbangan akan saran-saran dari ahli materi pembelajaran, maka produk 

pengembanganan direvisi sesuai kebutuhan pada Tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2 Revisi Hasil Validasi Ahli Materi Pembelajaran. 

Saran Revisi 

Media perlu dilengkapi dengan navigasi utama 

akses (misal menu utama) 
Penambahan menu navigasi utama 

Opening terlalu lama dan kurang berfungsi Pada bagian opening durasi diperpendek 

Suara narrator tidak alamiah (banyak isi) Suara narrator diperbaiki 

Musik Doraemon (masuk hak cipta) mohon 

dipertimbangkan dalam pembuatannya 

Musik pengiring diubah dengan musik yang 

berjenis content free 

Berdasarkan hasil analisis data terhadap tanggapan dan saran oleh ahli materi, 

didapatkan bahwa produk multimedia CD Interaktif yang dikembangkan masuk dalam 

kualifikasi “cukup valid”. Walaupun demikian, pada tahap ini tetap dilakukan revisi 

terhadap produk berdasarkan saran-saran dari ahli. Adapun revisi yang dilakukan adalah 

penambahan menu navigasi, memperpendek durasi opening, perbaikan suara narrator 

dan merubah konten musik dengan jenis bebas biaya (free). Secara umum masukan dan 

pendapat dari ahli materi dapat dilihat pada Tabel. 3 berikut. 

Tabel 3 Pendapat Secara Umum Ahli Materi Pembelajaran. 

No Pendapat 

1. 

2. 

Secara umum layak 

Perlu diberikan petunjuk khusus dalam membuka karena: 

a. komputer tanpa flash player membuka media 

b. tidak ada menu utama untuk membantu konten 

c. perlu perbaikan dari sisi teknik interaktif 

Secara umum Ahli Materi memberikan komentar bahwa secara umum media 

dari segi isi materi sudah layak untuk digunakan dalam pembelajaran di SD. Selain itu 

media juga perlu dilengkapi dengan petunjuk khusus agar siswa lebih memahami apa 

yang dilakukan mulai dari awal sampai akhir dalam menggunakan CD Interaktif.  

Validasi Ahli Media Pembelajaran 

Multimedia interaktif yang dikembangkan divalidasi oleh ahli media untuk 

melihat ketepatan desain media yang digunakan. Validasi ahli media dilakukan oleh 

Bapak Henry Praherdiono, S.Pd., M.Pd yang merupakan salah satu dosen pada jurusan 

Teknologi Pembelajaran. Validasi atau tanggapan tertuang dalam bentuk angket yang 

disusun oleh pengembang. Dari angket tanggapan ahli media pembelajaran, diperoleh 

data tanggapan serta saran-saran dari ahli media yang disajikan pada Tabel 4 sebagai 

berikut. 
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Tabel 4 Kisi-Kisi Lembar Validasi Media Pembelajaran. 

NO Indikator Skor Persentase Klasifikasi Makna 

1. Navigasi 3 75 Valid Dapat digunakan 

2. Huruf 
3 75 Valid Dapat Digunakan 

3. 
Media (Gambar 

Suara) 

4 100 Sangat Valid Sangat Dapat digunakan 

4. Warna 
4 100 Sangat Valid Sangat Dapat digunakan 

5. Layout 
4 100 Sangat Valid Sangat Dapat digunakan 

6. Interaktivitas 
3 75 Valid Dapat digunakan 

7. 
Software 

Pendukung 

3 75 Valid Dapat digunakan 

8. Desain 3,4 85 Valid Dapat digunakan 

 Jumlah  85,62   

Berdasarkan data kuantitatif diperoleh hasil bahwa persentase Hasil Validasi 

media pembelajaran terhadap produk CD Interaktif Tematik, adalah mencapai 85 %, 

angka tersebut berdasarkan tabel kategori validitas menurut Akbar (2010:212) adalah 

termasuk kualifikasi sangat valid Namun demikian, pencapaian tersebut masih jauh dari 

sempurna, oleh karena itu perlu dilakukan revisi dan perbaikan terhadap multimedia CD 

interaktif tematik. 

Selain diperoleh data kuantitatif dari validator ahli, peneliti juga memperoleh 

data kualitatif yang berupa komentar, kritik, dan saran untuk perbaikan produk. 

berdasarkan pertimbangan akan saran-saran dari ahli media pembelajaran, maka produk 

pengembanganan direvisi sesuai kebutuhan pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5 Revisi Hasil Validator Ahli Media Pembelajaran. 

Saran Revisi 

Suara musik latar agak keras, bisa disinkronisasi 

lagi. 

Volume musik latar pada video diturunkan 

sampai 55%. 

Beberapa tampilan materi masih terlalu cepat 

sajian tutorialnya. 

 

Pada beberapa video yang dirasa penyajiannya 

terlalu cepat, diperpanjang durasi penayangan 

materi dan diperlambat narasi penjelasan dari 

materi tersebut. 

Bisa lebih atraktif lagi (desain layout cover dan 

label CD multimedia). 

Desain cover dan label CD dikembangkan lagi, 

terlebih pada kesesuaian warna. 

Berdasarkan hasil analisis data terhadap tanggapan dan saran oleh ahli media, 

didapatkan bahwa produk multimedia CD Interaktif yang dikembangkan masuk dalam 

kualifikasi “sangat baik”. Walaupun demikian, pada tahap ini tetap dilakukan revisi 

terhadap produk berdasarkan saran-saran dari ahli. Adapun revisi yang dilakukan adalah 

menurunkan volume suara, memperpanjang durasi media, dan mengembangankan lagi 

desain cover media. 

Uji Coba Perorangan 
Uji coba perorangan dilakukan pada 5 siswa kelas IV B yang telah mengikuti 

pembelajaran tematik pada mata pelajaran IPA. Uji perorangan ini bertujuan untuk melihat 

keefektifan dan efisiensi produk serta kesalahan-kesalahan yang tidak terdeteksi pada saat 

pembuatan produk. Tanggapan dan saran dari siswa tertuang dalam bentuk angket yang disusun 

oleh pengembang. Tanggapan dan saran dari siswa dalam uji coba perorangan disajikan dalam 

Tabel 6 berikut. 
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Tabel 6 Tanggapan dan Saran Uji Coba Perorangan. 

No Komponen yang dinilai 

Skor dari 

responden 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor 

% 

1 2 3 4 

1 
Kesenangan menggunakan CD Interaktif dalam 

pembelajaran. 
0 0 4 1 16 3.2 80 

2 
Kejelasan Isi materi dan pemilihan jenis juruf atau 

konten dalam multimedia CD interaktif. 
0 0 4 1 16 3.2 80 

3 
Pemahaman terhadap bahasa yang digunakan 

(narasi) dalam menyampaikan materi. 
0 0 5 0 15 3 75 

4 
Pemberian kesempatan belajar sesuai dengan 

kecepatan berfikir siswa 
0 0 4 1 16 3.2 80 

5 
CD Interaktif pembelajaran dapat digunakan belajar 

di sekolah maupun di rumah 
0 0 5 0 15 3 75 

6 Kemenarikan desain tampilan cover dan label CD. 0 0 1 4 19 3.8 95 

7 
Kemudahan mengoperasikan/menjalankan 

multimedia CD interaktif. 
0 0 3 2 17 3.4 85 

8 
Dengan adanya CD Interaktif siswa merasa senang 

dan termotivasi untuk belajar 
0 0 1 4 19 3.8 95 

9 
Kemenarikan desain video multimedia dalam 

menyampaikan materi. 
0 0 1 4 19 3.8 95 

10 
Tampilan media pembelajaran ini sederhan, 

menarik dan mudah difahami  
0 0 3 2 17 3.4 85 

Rata-rata persentase 84.5 

Komentar/saran: 

Multimedia interaktif ini dapat menambah pengetahuan dalam pembelajaran tematik pada mata 

pelajaran IPA. 

 

 Uji coba perorangan ini didapatkan persentase penilaian tanggapan adalah 

84.5%. Hasil tersebut kemudian dikonversi dengan menggunakan tabel pedoman 

interpretasi data dan diketahui bahwa produk yang dikembangkan masuk dalam 

kualifikasi “sangat efektif”. Dengan kualifikasi yang sangat efektif, maka tidak perlu 

dilakukan revisi terhadap produk multimedia yang dikembangkan. Walaupun hasil 

penilaian menunjukkan bahwa multimedia yang dikembangkan masuk dalam kualifikasi 

sangat baik, namun tetap dilakukan revisi seperlunya menimbang saran-saran dari 

siswa.  

Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil dilakukan pada 10 orang siswa. Uji coba ini bertujuan 

untuk melihat sejauh mana strategi penyampaian pembelajaran dalam bentuk 

multimedia interaktif dapat memudahkan dan memotivasi siswa dalam belajar IPA pada 

tema selalu berhemat energi, serta mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang tidak 

terdeteksi pada uji coba perorangan. Tanggapan dan saran dari siswa dalam uji coba 

kelompok kecil disajikan dalam Tabel 7 berikut. 
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Tabel 7 Tanggapan dan Saran Uji Coba Kelompok Kecil. 

No Komponen yang dinilai 

Skor dari 

responden 
Jumlah 

skor 

Rata

-rata 

skor 

% 

1 2 3 4 

1 Kesenangan menggunakan CD Interaktif dalam 

pembelajaran. 
0 0 10 0    30 3 75 

2 Kejelasan Isi materi dan pemilihan jenis juruf atau 

konten dalam multimedia CD interaktif. 
0 0 10 0     30 3 75 

3 Pemahaman terhadap bahasa yang digunakan 

(narasi) dalam menyampaikan materi. 
0 0 10 0 30 3 75 

4 Pemberian kesempatan belajar sesuai dengan 

kecepatan berfikir siswa 
0 0 9 1 31 3.1 77.5 

5 CD Interaktif pembelajaran dapat digunakan belajar 

di sekolah maupun di rumah 
0 0 9 1 31 3.1 77.5 

6 Kemenarikan desain tampilan cover dan label CD. 0 0 2 8 38 3.8 95 

7 Kemudahan mengoperasikan/menjalankan 

multimedia CD interaktif. 
0 0 3 7 37 3.7 92.5 

8 Dengan adanya CD Interaktif siswa merasa senang 

dan termotivasi untuk belajar 
0 0 4 6 36 3.6 90 

9 Kemenarikan desain video multimedia dalam 

menyampaikan materi. 
0 0 4 6 36 3.6 90 

10 Tampilan media pembelajaran ini sederhan, menarik 

dan mudah difahami  
0 0 6 4 34 3.4 85 

Rata-rata persentase 83.25 

Komentar/saran: 

Desain menarik juga mudah digunakan. Tapi ada baiknya pada latihan soal diberi kunci jawaban 

agar bisa diketahui kesalahan apa. Selebihnya cukup jelas. Multimedia ini sangat baik bagi siswa 

untuk memahami tentang pembelajaran tematik pada mata pelajaran IPA. 

Dari hasil penilaian tanggapan siswa dalam uji coba kelompok kecil didapatkan 

persentase penilaian adalah 83.25%. Hasil ini kemudian dikonversi dengan 

menggunakan tabel pedoman interpretasi data dan didapatkan bahwa produk 

multimedia yang dikembangkan masuk dalam kualifikasi “sangat efektif”. Dengan 

demikian, sesuai tabel pedoman tersebut maka produk multimedia yang dikembangkan 

tidak perlu untuk dilakukan revisi. Pada tahapan uji coba ini, produk multimedia yang 

dikembangkan masuk dalam kualifikasi “sangat baik” sehingga tidak dilakukan revisi 

terhadap produk. Sehingga uji produk pengembangan dilanjutkan ke uji coba berikutnya. 

Uji Coba Lapangan. 

Uji coba lapangan dilakukan tanggal 12 Desember 2015, pada kelompok siswa 

berjumlah 21 orang yang diambil dari siswa di kelas IV di SDN Kladeran Kediri. Uji 

coba ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan produk yang dikembangkan bila 

digunakan dalam kondisi yang mirip kondisi yang sebenarnya. Pengujian ini dilakukan 

dengan meminta tanggapan/saran dan tes yang diberikan kepada siswa.  Kegiatan uji 

lapangan dilakukan dalam 2 pertemuan, yaitu pertemuan pertama merupakan 

pengenalan dan pembagian media serta tes awal. Pertemuan kedua dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan media yang telah dibagikan serta tes akhir. Tes 

awal dan tes akhir dilakukan untuk melihat peningkatan hasil belajar dengan 

menggunakan multimedia interaktif hasil pengembangan. Tanggapan dan saran dari 

siswa pada uji coba lapangan disajikan dalam Tabel 8 berikut. 
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Tabel 8 Tanggapan dan Saran Uji Coba Lapangan. 

No Komponen yang dinilai 

Skor dari 

responden 
Jumlah 

skor 

Rata

-rata 

skor 

% 

1 2 3 4 

1 
Kesenangan menggunakan CD Interaktif 

dalam pembelajaran. 
0 0 18 3 66 3.14 78.57 

2 

Kejelasan Isi materi dan pemilihan jenis 

juruf atau konten dalam multimedia CD 

interaktif. 

0  1 16 4 66 3.14 78.57 

3 
Pemahaman terhadap bahasa yang digunakan 

(narasi) dalam menyampaikan materi. 
0 0 4 17 80 3.81 92.24 

4 
Pemberian kesempatan belajar sesuai dengan 

kecepatan berpikir siswa 
0 0 16 5 68 3.24 80.95 

5 
CD Interaktif pembelajaran dapat digunakan 

belajar di sekolah maupun di rumah 
0 2 18 1 62 2.95 73.81 

6 
Kemenarikan desain tampilan cover dan 

label CD. 
0 0 4 17 80 3.81 95.24 

7 
Kemudahan mengoperasikan/menjalankan 

multimedia CD interaktif. 
0 0 2 19 82 3.90 97.62 

8 
Dengan adanya CD Interaktif siswa merasa 

senang dan termotivasi untuk belajar 
0 0 6 15 78 3.71 92.86 

9 
Kemenarikan desain video multimedia dalam 

menyampaikan materi. 
0 0 4 17 80 3.81 95.24 

10 
Tampilan media pembelajaran ini sederhan, 

menarik dan mudah difahami  
0 0 15 6 69 3.29 82.14 

Rata-rata persentase 87.02 

Komentar/saran: 

Multimedia ini sangat baik bagi siswa untuk memahami tentangpembelajaran tematik pada 

mata pelajaran IPA. 

Dari hasil analisis untuk tanggapan pada uji coba lapangan didapatkan 

persentase tanggapan adalah 87.02%. Hasil tersebut kemudian dikonversi menggunakan 

tabel pedoman interpretasi data dan didapatkan bahwa multimedia interaktif masuk 

dalam kualifikasi “sangat baik”. Berdasarkan kualifikasi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa produk multimedia interaktif hasil pengembangan ini layak untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

Revisi produk 

Berdasarkan hasil pengujian, baik tanggapan dan tes, diketahui bahwa produk 

multimedia yang dikembangkan layak untuk digunakan dan mampu untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik pada mata pelajaran IPA 

khususnya materi analisis data. Dari pengujian ini tidak dilakukan revisi terhadap 

produk multimedia yang dikembangkan. 

PENUTUP  

Berdasarkan data kuantitatif diperoleh hasil bahwa persentase Hasil Validasi 

Materi Aspek Isi Materi terhadap produk CD Interaktif Tematik, adalah mencapai 

79,66%, angka tersebut berdasarkan tabel kategori validitas “cukup valid”. Berdasarkan 

data kuantitatif diperoleh hasil bahwa persentase Hasil Validasi media pembelajaran 

terhadap produk CD Interaktif Tematik, adalah mencapai 85 %, angka tersebut 

berdasarkan tabel kategori validitas “cukup valid”. 

Hasil penilaian tanggapan siswa dalam uji coba kelompok kecil didapatkan 

persentase penilaian adalah 83.25%. Hasil ini kemudian dikonversi dengan 

menggunakan tabel pedoman interpretasi data dan didapatkan bahwa produk 
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multimedia yang dikembangkan masuk dalam kualifikasi “sangat efektif”. Dengan 

demikian, sesuai tabel pedoman tersebut maka produk multimedia yang dikembangkan 

tidak perlu untuk dilakukan revisi. Pada tahapan uji coba ini, produk multimedia yang 

dikembangkan masuk dalam kualifikasi “sangat baik” sehingga tidak dilakukan revisi 

terhadap produk. Sehingga uji produk pengembangan dilanjutkan ke uji coba 

berikutnya. 

Hasil analisis untuk tanggapan pada uji coba lapangan didapatkan persentase 

tanggapan adalah 87.02%. Hasil tersebut kemudian dikonversi menggunakan tabel 

pedoman interpretasi data dan didapatkan bahwa multimedia interaktif masuk dalam 

kualifikasi “sangat baik”. Berdasarkan kualifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

produk multimedia interaktif hasil pengembangan ini layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Saran pemanfatan dari produk yang telah dikembangkan adalah sebagai 

berikut: 

a. Peneliti harus menentukan tema IPA terpadu yang tepat untuk dikembangkan 

sehingga menghasilkan produk yang tepat guna agar siswa dapat dengan mudah 

menerima materi yang disampaikan. 

b. Diperlukan petunjuk pemakaian Multimedia pada CD interaktif, agar 

mempermudah siswa dalam penggunaannya. 

c. Penelitian ini dilanjutkan sampai tahap diseminasi dan implementasi dengan 

menggunakan sampel yang lebih luas dengan memberikan produk yang telah 

dikembangkan kepada sekolah yang diteliti atau sekolah yang memerlukan 

multimedia CD Interaktif dalam pembelajaran IPA. 
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Abstrak 
Penelitian pengembangan ini bertujuan  menghasilkan perangkat pembelajaran 

ekosistem berbasis inkuiri terbimbing dengan sumber belajar Waduk untuk siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Selorejo Kabupaten Blitar. Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

handout, lembar kegiatan siswa (LKS) dan instrumen penilaian. Model penelitian 

dan pengembangan yang digunakan adalah 4D (define, design, develop, 

disseminate). Perangkat pembelajaran  yang dihasilkan kemudian divalidasi oleh 

ahli perangkat pembelajaran dan praktisi lapangan. Setelah itu dilakukan uji 

perorangan untuk mengetahui keterbacaan handout dan LKS oleh siswa. 

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh ahli perangkat pembelajaran dan 

praktisi lapangan serta uji perorangan menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan memperoleh nilai hasil validasi tinggi (rerata ≥ 90). Hal ini 

berarti perangkat pembelajaran yang dikembangkan sangat layak digunakan dalam 

pembelajaran dan tidak perlu direvisi.  

Kata kunci: Perangkat pembelajaran, Ekosistem, Inkuiri terbimbing, Waduk lahor 

Ilmu Pengetahuan Alam bukan hanya tentang penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu 

proses penemuan dan cara mencari tahu tentang alam sekitar secara sistematis 

(Kemendikbud, 2014). Sehingga pembelajaran IPA di sekolah harus mencakup 

pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada diri siswa. 

Pembelajaran IPA harus dirancang sedemikian rupa agar siswa memperoleh 

pengalaman langsung sehingga siswa terbiasa menerapkan prinsip-prinsip IPA untuk 

mengatasi permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran IPA memerlukan suatu model pembelajaran yang dapat melatih 

siswa dalam memecahkan masalah. Inkuiri merupakan salah satu model pembelajaran 

yang disarankan Kurikulum 2013 yang dapat digunakan oleh guru untuk melatih siswa 

memecahkan masalah. Karena inkuiri dapat menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 

kecakapan hidup (Kemendikbud, 2014). Inkuiri merupakan  proses belajar aktif dimana 

siswa  menjawab pertanyaan penelitian melalui analisis data (Bell dkk, 2005).  Menurut 

The National  Science Standards (1996) inkuiri adalah berbagai aktifitas yang 

melibatkan pengamatan, mengajukan pertanyaan, merancang dan melaksanakan 

penyelidikan, mereview apa yang sudah dilakukan dengan  bukti eksperimen, 

menggunakan alat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan  mengitepretasi data, 

mengajukan jawaban, penjelasan dan prediksi, serta mengkomunikasikan hasil. 

mailto:luvlyayom@yahoo.com


 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

‘Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)’ 

 

1121 

ISBN: 978-602-1150-16-0  

Kuhlthau, dkk (2007) menyatakan bahwa inkuiri adalah sebuah pendekatan untuk 

pembelajaran dimana siswa menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi 

dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah, topik, atau isu . 

Jadi di dalam inkuiri siswa tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan dengan benar, 

tetapi juga melakukan  kegiatan investigasi untuk mengumpulkan data-data dan bukti 

untuk menjawab pertanyaan tersebut.  

Dalam pembelajaran IPA, siswa perlu menggunakan keterampilan proses sains 

untuk membantu siswa mengembangkan proses belajarnya melalui pengalaman 

(Phardan, 2000). Keterampilan proses sains adalah keterampilan berpikir yang 

digunakan para ilmuwan untuk membangun pengetahuan dalam rangka untuk 

memecahkan suatu masalah dan merumuskan hasil (Ozgelen, 2012).  Dengan kata lain 

siswa mampu untuk mendefinisikan permasalahan di lingkungan sekitar dengan  

mengamati, menganalisis, berhipotesis, bereksperimen, menyimpulkan, 

menggeneralisasikan, dan menerapkan informasi yang mereka miliki dengan 

keterampilan yang diperlukan (Aktamis & Ergin, 2008). Keterampilan proses sains 

termasuk keterampilan yang dapat digunakan setiap siswa dalam kehidupan sehari-hari 

dengan menjadi melek sains dan dapat meningkatkan kualitas dan standar kehidupan 

melalui pemahaman hakikat IPA.   

Selain  dapat meningkatkan  keterampilan proses siswa, pembelajaran IPA 

hendaknya juga dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Hasil belajar pada 

ranah kognitif yang dikemukakan oleh Benyamin S. Bloom (1956) dikategorikan ke 

dalam enam jenjang kemampuan yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis 

sintesis, dan evaluasi. Kemudian hasil belajar kognitif yang dikemukakan oleh Bloom 

(1956) direvisi oleh Anderson dan Krathwohl yang meliputi mengingat, memahami, 

mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, mencipta yang digabungkan dengan dimensi 

pengetahuan yang meliputi dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

Penggunaan model pembelajaran inkuiri terbukti efektif dalam meningkatkan 

keterampilan proses sains, sikap ilmiah, dan  hasil belajar kognitif siswa. Simsek dan 

Kabanipar (2010) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis inkuiri dapat meningkatkan 

pemahaman konsep dan keterampilan proses sains. Lati dkk (2012) juga menyatakan 

bahwa pembelajaran inkuiri secara efektif dapat meningkatkan prestasi belajar dan 

keterampilan proses sains terintegrasi. Hasil penelitian dari  Abdi (2014) juga 

menunjukkan bahwa siswa  yang diajar dengan pembelajaran inkuiri mempunyai hasil 

belajar IPA yang lebih  baik daripada yang diajarkan dengan metode tradisional.  

Keberhasilan pembelajaran IPA tidak hanya ditentukan oleh siswa saja, tetapi 

juga ditentukan oleh usaha guru dalam mempersiapkan pembelajaran.   Permendikbud 

nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

menjelaskan bahwa proses pembelajaran  diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberi 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Sehingga setiap awal semester 

atau awal tahun pelajaran, guru berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran yang 

diampunya. Penyusunan perangkat pembelajaran pada dasarnya merupakan salah satu 

usaha yang dilakukan guru untuk menyediakan kegiatan pembelajaran yang 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan 

karakter dan kebutuhannya. 
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Berdasarkan  Permedikbud nomor 68 tahun 2013 tentang  Kerangka  Dasar  dan 

Struktur  Kurikulum  Mata  Pelajaran  IPA SMP/MTs  dinyatakan bahwa  IPA  (sains)  

dan  IPS  (sosial) dikembangkan  sebagai  mata  pelajaran integrative science, bukan 

sebagai pendidikan disiplin  ilmu.  IPA  sebagai  pendidikan berorientasi  aplikatif,  

pengembangan kemampuan  berpikir,  kemampuan  belajar, rasa  ingin  tahu,  dan  

pengembangan  sikap peduli  dan  bertanggung  jawab  terhadap lingkungan  sosial  dan  

alam. Selain itu, IPA juga menekankan pada pemahaman tentang lingkungan dan alam 

sekitar beserta kekayaan yang dimilikinya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Hal ini 

berarti dalam pembelajaran IPA seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran yang memanfaatkan potensi wilayahnya 

(Ibrohim, 2015).  

Siswa mengalami kesulitan mempelajari materi dalam kurikulum yang 

ditetapkan oleh pemerintah yang tidak berhubungan dengan budaya dan lingkungan 

tempat mereka tinggal. Cara terbaik yang dapat dilakukan agar pembelajaran lebih 

kontekstual adalah dengan menghubungkan apa yang dipelajari siswa dengan 

lingkungan dan kehidupan mereka sehari-hari (Reyhner, 2010). Pendidikan berbasis 

potensi lokal merupakan suatu proses memanfaatkan masyarakat dan lingkungan sekitar 

sebagai titik awal mengajarkan konsep-konsep mata pelajaran yang ada dalam 

kurikulum. Dengan menekankan pada pengalaman belajar secara langsung, pendidikan 

berbasis potensi lokal dapat meningkatkan prestasi akademik, membantu siswa 

mengembangkan ikatan yang lebih kuat dengan masyarakat, meningkatkan kepedulian 

siswa terhadap alam, dan menciptakan komitmen untuk melayani secara aktif (Sobel, 

2012).  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal sebagai 

sumber belajar dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa. 

Ernst & Monroe (2004) menyatakan pendidikan berbasis lingkungan dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan sikap berpikir kritis. Sejalan dengan hal 

tersebut, hasil penelitian Kanifah, Pukan, & Sukaesih (2012), Marijan (2012), 

Santiningytas, Prasetyo, & Priyono (2012), Istiani &  Retnoningsih menunjukkan bahwa 

pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dapat meningkatkan hasil 

belajar, aktivitas, dan motivasi belajar siswa.  

Waduk Lahor merupakan salah satu potensi daerah yang dapat digunakan 

sebagai sumber belajar bagi siswa SMP Negeri 1 Selorejo. Waduk ini terletak 

diperbatasan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang, sekitar 7 km dari SMP Negeri 1 

Selorejo. Pembangunan waduk yang mempunyai luas 2,6 km
2
 atau 260 Ha ini bertujuan 

sebagai pengendali banjir, pembangkit tenaga listrik, pensuplai air bagi kebutuhan 

irigasi pertanian, kegiatan perikanan darat, dan untuk kegiatan pariwisata (Apridayanti, 

2008). Dengan berbagai potensi yang dimiliki, siswa dapat mempelajari tentang konsep 

ekosistem dengan melakukan kegiatan pengamatan di Waduk Lahor.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian  dan pengembangan ini bertujuan untuk 

menghasilkan perangkat pembelajaran ekosistem berbasis inkuiri terbimbing dengan 

sumber belajar Waduk Lahor untuk siswa kelas VII SMP Negeri 1 Selorejo Kabupaten 

Blitar. 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang mengadaptasi model 

pengembangan 4D dari Thiagarajan dkk (1974) yang disesuaikan dengan kondisi 

penelitian yang dilakukan. Tahapan-tahapan pengembangan model 4D menurut 

Thiagarajan, dkk (1974)  terdiri dari define (pendefinisian), design (perancangan), 
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develop (pengembangan), dan disseminate (penyebarluasan). Akan tetapi, tahap 

disseminate (penyebarluasan) tidak diadopsi dalam penelitian pengembangan yang 

dilakukan karena produk akhir penelitian pengembangan ini setelah uji validitas dan uji 

perorangan hanya disebarluaskan terbatas untuk dipakai dalam pembelajaran oleh guru 

dan siswa di lingkungan sekolah peneliti dan tidak disebarluaskan pada sekolah lain.  

Produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini berupa perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

handout, Lembar Kegiatan Siswa (LKS), dan instrumen penilaian. Produk yang 

dihasilkan kemudian divalidasi oleh ahli perangkat pembelajaran dan praktisi lapangan 

(guru mata pelajaran IPA). Setelah itu dilakukan uji perorangan untuk mengetahui 

keterbacaan handout dan LKS oleh siswa.  Analisis data hasil validasi produk dilakukan 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk data-data yang berupa saran dan masukan 

yang diberikan oleh ahli perangkat pembelajaran, praktisi lapangan serta dari uji 

perorangan. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk data-data berupa 

skor penilaian yang diberikan oleh ahli perangkat pembelajaran, praktisi lapangan, dan 

uji perorangan dalam bentuk persentase. Teknik persentase digunakan untuk 

menyajikan data yang merupakan frekuensi atas tanggapan subjek uji coba terhadap 

perangkat hasil pengembangan. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase 

penilaian adalah sebagai berikut. 

 

 
Keterangan: 

P= Persentase penilaian 

n= Jumlah item angket  

 

Hasil perhitungan persentase keseluruhan komponen kemudian agar mampu 

memberikan makna dan pengambilan keputusan digunakan ketetapan seperti yang 

tertera pada Tabel 1.  
Tabel 1.  Pengambilan Keputusan Revisi Perangkat Pembelajaran 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

81-100 Sangat layak Tidak perlu direvisi 

61-80 Layak Tidak perlu direvisi 

41-60 Cukup layak Direvisi 

21-40 Kurang layak Direvisi 

0-20 Sangat kurang layak Direvisi 

(Sumber: Widyaningrum, 2014) 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Perangkat pembelajaran yang dihasilkan telah divalidasi oleh ahli perangkat 

pembelajaran (dosen biologi) dan praktisi lapangan (guru mata pelajaran IPA) dan telah 

melalui uji perorangan. Ringkasan hasil uji validasi dan uji perorangan dipaparkan pada 

Tabel 2.  
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Tabel 2. Ringkasan Nilai Validasi (%) untuk Setiap Komponen Perangkat Pembelajaran 

No 

 

Komponen perangkat Hasil Validasi Uji 

perorangan  

 

Rerata 

Ahli perangkat  

pembelajaran 

Praktisi 

lapangan (Guru) 

1 Silabus 93,94 95 - 94,47 

2 RPP 95,65 96,74 - 96, 195 

3 Handout 91,25 91,25 89,58 90,69 

4 LKS 96,86 95,31 90.077 94,082 

5 Instrumen Penilaian 87, 5 100 - 93, 75 

 

Dari Tabel 2 diketahui bahwa rerata hasil validasi silabus  adalah 94,47%. 

Sedangkan rerata hasil validasi  RPP adalah 96,195%. Berdasarkan tabel pengambilan 

keputusan revisi perangkat pembelajaran (Tabel 1), silabus dan RPP yang 

dikembangkan termasuk pada kualifikasi sangat layak dan tidak perlu direvisi. Masukan 

dari validator telah diperhatikan dan menjadi dasar perbaikan/revisi silabus dan RPP 

yang dikembangkan 

Silabus dan RPP yang dikembangkan didasarkan pada Kurikulum 2013 dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing menurut Llewellyn (2013). 

Silabus dan RPP yang dikembangkan telah sesuai dengan Permendikbud No. 65 tahun 

2013 dan Permendikbud No. 103 tahun 2014. Menurut Permendikbud No. 65 tahun 

2013, silabus paling sedikit memuat identitas sekolah (nama satuan pendidikan dan 

kelas), kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, 

alokasi waktu dan sumber belajar. Sedangkan menurut Permendikbud No 103 tahun 

2014, RPP paling sedikit memuat identitas sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, 

alokasi waktu, kompetensi inti,  kompetensi dasar, pencapaian kompetensi, materi 

pelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, media, alat, bahan, dan sumber belajar. 

Silabus dan RPP yang dikembangkan menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing menurut Llewellyn (2013). Kegiatan pembelajaran pada silabus dan RPP 

dikembangkan dengan menggunakan sintaks inkuiri terbimbing menurut Llewellyn 

(2013) yang terdiri dari mengeksplorasi fenomena, memfokuskan pada pertanyaan, 

merencanakan penyelidikan, melaksanakan penyelidikan, menganalisis data dan hasil, 

mengkonstruk pengetahuan baru, dan mengkomunikasikan pengetahuan baru. Pada 

inkuri terbimbing pertanyaan diajukan oleh guru, tetapi prosedur dan analisis hasil 

penyelidikan dilakukan oleh siswa tetapi masih dalam bimbingan dan pengawasan guru. 

Pertanyaan yang diberikan guru tersebut akan mengarahkan siswa dalam  menjawab 

suatu permasalahan. Melalui pertanyaan yang diberikan oleh guru siswa diharapkan 

mampu melakukan suatu kegiatan dengan urutan prosedur seperti yang dilakukan oleh 

ilmuwan. 

Bahan  ajar merupakan  seperangkat  materi/substansi  pembelajaran    yang  

disusun  secara  sistematis,  menampilkan  sosok  utuh  dari kompetensi  yang  akan  

dikuasai  siswa  dalam  kegiatan  pembelajaran (Depdiknas 2008). Bahan ajar 

memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis. 

Bahan ajar yang dikembangkan berupa handout dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). 

Bahan ajar dikembangkan dengan memperhatikan indikator dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai serta dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki oleh daerah 

dalam hal ini adalah waduk Lahor. Dengan memanfaatkan potensi lokal diharapkan 

pembelajaran akan lebih kontekstual (Reyhner, 2010) karena memberikan pengalaman 

belajar secara langsung, sehingga dapat meningkatkan prestasi akademik, membantu 

siswa mengembangkan ikatan yang lebih kuat dengan masyarakat, meningkatkan 
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kepedulian siswa terhadap alam, dan menciptakan komitmen untuk melayani secara 

aktif (Sobel, 2012).  Hasil penelitian Ernst & Monroe (2004) menyatakan pendidikan 

berbasis lingkungan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan sikap berpikir 

kritis. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian Kanifah, Pukan, & Sukaesih (2012), 

Marijan (2012), Santiningtyas, Prasetyo, & Priyono (2012), Istiani &  Retnoningsih 

(2015) menunjukkan bahwa pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 

dapat meningkatkan hasil belajar, aktivitas, dan motivasi belajar siswa. 

Rerata hasil validasi dan uji perorangan handout  adalah 90,69%, sedangkan 

rerata hasil validasi dan uji perorangan LKS adalah 94,082%. Berdasarkan tabel 

pengambilan keputusan revisi perangkat pembelajaran (Tabel 1) handout dan LKS yang 

dikembangkan termasuk pada kualifikasi sangat layak dan tidak perlu direvisi. Masukan 

dari validator dan uji perorangan telah diperhatikan dan menjadi dasar perbaikan/revisi 

bahan ajar  yang dikembangkan. Penyempurnaan isi bahan ajar juga dilaksanakan 

dengan konsultasi secara terus menerus dengan pembimbing sebelum dan setelah 

divalidasi. Dengan demikian keseluruhan isi bahan ajar diharapkan dapat mewakili dan 

mampu menjelaskan konsep-konsep penting dalam materi ekosistem. 

Instrumen  penilaian  yang  disusun meliputi  soal  tes  pilihan  ganda, lembar 

observasi  sikap ilmiah , dan lembar observasi keterampilan  proses sains. Hasil rerata 

validasi instrumen penilaian sebesar 93,75%. Berdasarkan tabel pengambilan keputusan 

revisi perangkat pembelajaran (Tabel 1) instrumen penilaian yang dikembangkan 

termasuk pada kualifikasi sangat layak dan tidak perlu direvisi. Hal  ini menunjukkan  

bahwa  instrumen  penilaian sebagai bagian dari perangkat pembelajaran telah  

dikembangkan  dengan  baik,  sesuai dengan kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai serta dapat memberikan informasi tentang tingkat 

penguasaan kompetensi siswa dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Kurikulum  2013  mempersyaratkan  penggunaan  penilaian  autentik karena diyakini 

lebih mampu  memberikan  informasi  kemampuan  siswa  secara  menyeluruh dan valid 

(Kemendikbud, 2014). 

PENUTUP 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pengembangan  ini  dapat  disimpulkan 

bahwa  perancangan  dan  penyusunan perangkat  pembelajaran  ekosistem berbasis 

inkuiri terbimbing dengan sumber belajar waduk Lahor untuk siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Selorejo Kabupaten Blitar telah  berhasil  dilakukan  dan  terbukti memiliki  

kualifikasi sangat layak dan tidak perlu direvisi dengan rerata hasil validasi ≥ 90. 

Dengan demikian berarti perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran.  

Untuk mengetahui keterlaksanaan dan efektifitas perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan, saat ini sedang dilaksanakan uji kelompok kecil di SMP Negeri 1 

Selorejo Kabupaten Blitar.  
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Abstrak 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang harus dimiliki dan 

dikuasai oleh setiap siswa untuk memperoleh solusi dari setiap permasalahan  yang 

dihadapinya. Salah satu upaya untuk mencapai kemampuan memecahkan masalah 

ialah melalui kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan menggunakan perangkat 

pembelajaran berbasis problem based learning(PBL). Penelitian ini bertujun untuk 

menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis PBL pada materi indera 

pendengaran dan sistem sonar bagi siswa kelas VIII SMP. Sintaks PBL yang 

digunakan dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini diadaptasi dari Arends 

yang terdiri atas: 1) orientasi permasalahan kepada siswa; 2)organisasi siswa untuk 

meneliti; 3) Investigasi individu maupun kelompok; 4) presentasi hasil karya; 5) 

analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah.  Model pengembangan yang 

digunakan adalah modifikasi Borg & Gall oleh Cunningham yang terdiri dari 6 

tahapan yaitu: 1) studi pendahuluan; 2) perencanaan; 3) pengembangan produk; 4) 

validasi produk; 5) uji coba produk; dan 6) produk akhir. Produk perangkat 

pembelajaran berbasis PBL ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. 

Kata kunci: Perangkat Pembelajaran, Problem Based Learning, Kemampuan 

Memecahkan Masalah. 

Kemampuan memecahkan masalah didefinisikan sebagai sebuah proses yang 

biasa digunakan untuk memperoleh jawaban terbaik atas suatu permasalahan (Mourtos 

dkk., 2004). Kemampuan memecahkan masalah sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Melalui kemampuan memecahkan masalah siswa mampu memperoleh 

pengalaman dengan menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki 

untuk diterapkan pada pemecahan masalah baik yang bersifat tidak terstruktur, 

kompleks, dan beragam. Namun, pada kenyataannyakemampuan memecahkan masalah 

siswa masih kurang, yang disebabkan oleh ketidakmampuan siswa dalam 

mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di sekolah ke dalam konteks 

permasalahan kehidupan nyata (Dixon& Brown, 2012: 2).Peneliti menduga salah satu 

hal yang mungkin menjadi penyebab kurangnya kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah adalah pembelajaran yang kurang relevan dengan karakteristik materi yang 

sedang diajarkan dan materi pembelajaran yang disampaikan kurang applicable dengan 

kehidupan nyata siswa.  

Berdasarkan hasil analisis angketyang dibagikan kepada28  guru  IPA  SMP  di 

beberapa provinsi pada bulan Desember 2015 menunjukkan bahwa: (1) sebagian guru  

masih  kebingungan  dengan RPP yang dikembangkan dari silabus, sehingga kreativitas  

guru terbatas,kurang  sesuai  dengan  karakteristik siswadan kondisi sekolah; (2) guru 

dihadapkan pada proses penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan siswa yang 

memerlukan lebih banyak waktu; (3) kurangnya pengalaman dan pengetahuan 

mengenai penerapan pembelajaran berbasis masalah, mengakibatkan sebagian guru 

lebih banyak menggunakan ceramah, diskusi kelompok, dan demonstrasi/praktikum 
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selama proses pembelajaran IPA, dan; (4) bahan ajar berupa buku guru dan buku siswa 

hanya sedikit yang memberikan soal berupa analisis pemecahan masalah. Hal serupa 

juga dipertegas oleh Rahayudan Laksono (2015: 30)yang menyatakan bahwa 

ketersediaan perangkat pembelajaran seperti bahan  ajar, LKS, dan instrumen  penilaian 

masih belum memenuhi karakteristik siswa dalam menunjang proses pembelajaran IPA. 

Bertolak dari ketidakmampuan siswa dalam memecahkan masalah dan 

kurangnya kreativitas guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, maka perlu 

dilakukan suatu inovasi perangkat pembelajaran yang mendorong siswa agar terlibat 

dalam berbagai aktivitas belajar secara optimal dengan menghadapkan siswa pada 

berbagai kasus atau permasalahan yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari 

siswa. Menurut Zuhdan dkk. (2011: 16) perangkat pembelajaran adalah alat atau 

perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan guru dan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan hal yang harus 

disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Persiapan dan 

perencanaan perangkat pembelajaran yang baik diharapkan mampu membantu guru 

untuk melakukan pembelajaran dengan sistematis, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai.  

Dalam penelitian ini akan dikembangkan suatu perangkat pembelajaran yang 

diharapkan mampu meningkatkan skill siswa dalam memecahkan masalah. Alternatif 

yang memberi peluang kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan memecahkan 

tersebut adalah dengan membuat dan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis 

problem based learning (PBL). Efektifitas penggunaan PBL dalam kegiatan 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa tidak perlu 

diragukan lagi, hal ini terbukti dari hasil penelitian terdahulu yang diantaranya 

dilakukan oleh Fatimah (2012) danIndarwati dkk. (2014).Problem based learning (PBL) 

merupakan pembelajaran yang dilandasi dengan sebuah permasalahan atau persoalan 

sebagai stimulus belajar. Masalah diambil dari kejadian nyata dalam kehidupan sekitar 

siswa, sehingga hal ini mempermudah proses pemahaman siswa terhadap suatu konsep 

dan menarikminat siswa untuk belajar (Indarwati dkk., 2014). Sebagai salah satu strategi 

pembelajaran, PBL memiliki beberapa karakteristik berikut: (1) masalah yang diajukan 

bersifat autentik, jelas, mudah dipahami, luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

serta bermanfaat, (2) berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu, (3) penyelidikan 

autentik, (4) menghasilkan produk dan memamerkannya, (5) kolaboratif(Indarwati dkk., 

2014). 

Pokok bahasan yang dipilih untuk dikembangkan menggunakan perangkat 

pembelajaran PBL adalah indera pendengaran dan sistem sonar. Kedua pokok bahasan 

tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan berikut: (1) pada kedua pokok bahasan 

tersebut terdapat banyak permasalahan/kasus yang dapat diangkat sebagai tema 

pembelajaran untuk menarik minat siswa dan membantu siswa dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah, (2) berdasarkan hasil analisis angket yang disebarkan 

kepada 28 siswa kelas IX H SMPN 4 Malang pada bulan Maret 2016 menunjukkan 

bahwasebagian siswa (52,6%) mengalami kesulitan memahami materi indera 

pendengaran dan sistem sonar; siswa kurang mampu dalam menyelesaikan konsep 

permasalahan yangberhubungan dengan kesehatan dan penyakit pada telinga; selain itu 

siswa juga mengalami kesulitan dalam memahami konsep antar berbagai disiplin ilmu, 

khususnya yang berkaitan dengan konsep fisika.  
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Produk perangkat pembelajaran berbasis PBL pada pokok bahasan indera 

pendengaran dan sistem sonar diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

penyusunan perangkat pembelajaran berbasis masalah kepada para guru IPA yang 

tertarik dan ingin menerapkan pembelajaran berbasis PBL. Kesulitan mungkin akan 

selalu dihadapi guru dalam melakukan inovasi perangkat pembelajaran, tetapi dengan 

aktif mencari permasalahan/kasus dalam kehidupan nyata siswa dapat membantu siswa 

untuk meningkatkan motivasi belajarnya, dan terlebih lagi kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah akan semakin baik. 

PEMBAHASAN 

PBL mendorong siswa untuk belajar memecahkan masalah secara autentik. 

Keterlibatan siswa dalam strategi pembelajaran PBL meliputi kegiatan kelompok dan 

kegiatan perorangan. Kegiatan–kegiatan kelompok tersebut meliputi membaca kasus, 

identifikasi masalah yang paling relevan dengan tujuan pembelajaran, membuat 

rumusan masalah, membuat hipotesis/pendapat sementara, mengidentifikasi sumber 

informasi, diskusi, melakukan penyelidikan ilmiah, mempresentasikan solusi akhir di 

depan kelas dan merefleksi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan serta merevisi 

laporan penulisan. Dalam PBL, guru bertindak sebagai fasilitator untuk membimbing 

siswa belajar melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah. 

Pelaksanaan KBM menggunakan perangkat pembelajaran berbasis PBL 

diadaptasi dari Arends (2012: 411), terdiri atas fase: 1) orientasi permasalahan kepada 

siswa. Pada fase ini proses pembelajaran yang dilakukan guru adalah membahas tujuan 

pembelajaran, mendeskripsikan bahan pembelajaran yang diperlukan siswa dan 

memotivasi siswa untuk terlibat pada aktivitas pemecahan masalah, sehingga siswa 

mempunyai pemahaman terhadap suatu kasus atau masalah dan mampu menganalisis 

untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan benar melalui 

penyelidikan;2)mengorganisasikan siswa untuk melakukan penyelidikan/penelitian. 

Pada fase ini guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas 

belajar yang terkait dengan permasalahannya selama proses pembelajaran, sehingga 

siswa mampu menyelidiki dari berbagai macam sumber informasi seperti buku dan 

internet serta melaksanakan penyelidikan; 3) investigasi individu maupun kelompok. 

Pada fase ini guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang tepat dalam 

melaksanakan penyelidikan baik melalui percobaan atau mencari referensi dalam 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah sehingga siswa mampu memilih 

beberapa solusi yang optimal dan memungkinkan untuk memecahkan kasus masalah 

yang diselidiki; 4) presentasi hasil karya. Pada fase ini guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan tulisan dan produk 

sederhana yang akan disampaikan kepada orang lain sehingga siswa mampu untuk 

menuliskan solusi yang sudah diambil dan yang digambarkan (baik melalui poster atau 

peta pikiran) sebagai solusi penerapan; dan 5) analisis dan evaluasi proses pemecahan 

masalah. Pada fase ini guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap 

investigasi proses-proses yang sudah dilakukan siswa sehingga siswa mampu 

mengevaluasi kelebihan dan kekurangan solusi yang sudah diambil dan dapat 

menjadikan solusi final serta memperbaiki laporan tulisan. 

Berikut ini diberikan contoh hasil pengembangan perangkat pembelajaran 

berbasis problem based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

pada materi indera pendengaran dan sistem sonar untuk kelas VIII SMP  dengan 

kompetensi dasar pada: 
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a. Sub materi Telinga 

Pada kegiatan awal, siswa diberikan wacana permasalahan seperti berikut: 

“Walkman Makin Canggih, Gangguan Telinga Makin Banyak” 

 
Mendengar adalah karunia Tuhan yang wajib dihargai dan disyukuri. Semakin 

bertambahnya usia, pendengaran akan semakin menurun. Pada umumnya, penurunan 

pendengaran terjadi saat usia mencapai 50 tahun. Namun, mungkin saja pendengaran 

akan berkurang pada usia 20 tahun. Sebuah studi pada tahun 2010 yang diterbitkan dalam 

JAMA menemukan peningkatan gangguan pendengaran mulai usia 19 tahun. Persentase 

meningkat secara signifikan dari 14,9% pada tahun 1988-1994 menjadi 19,5% pada tahun 

2005-2006 (Nydaily news, 2013). Studi lain menyatakan bahwa sebanyak 55 dari 1000 

anak mengalami gangguan pendengaran baik ringan, sedang maupun berat pada salah 

satu telinganya (DOKCIL, 2015).  

Salah satu faktor yang menjadi penyebab gangguan pendengaran adalah maraknya 

penggunaan walkman pada anak muda melalui perangkat modern seperti  iPoddan 

perangkat portable lainnya. Ganggguan yang paling banyak dialami berupa dengungan 

(Mayo Clinic, Rabu (31/7/2013)). Dengungan merupakan suatu kondisi di mana suara 

yang ada dalam telinga hanya dapat didengarkan sendiri, dan orang lain tidak bisa 

mendengarkannya. Ini merupakan jenis gangguan pendengaran yang disebut dengan 

tinnitus subyektif (liputan6 news, 2013). 

Dari uraian wacana di atas, guru menghadapkan siswa dengan beberapa 

pertanyaan  seperti berikut:  

1) Apakah penggunaan walkman dengan bunyi yang tinggi mempengaruhi telinga 

dibandingkan dengan bunyi yang rendah? 

2) Apakah penggunaan walkman yang terlalu lama mempengaruhi proses 

pendengaran pada telinga manusia? 

3)  Apakah semakin bertambah usia kemampuan pendengaran semakin mengalami 

penurunan dan apa penyebabnya? 

4) Bagaiman bunyi dengungan dalam telinga dan apakah dengungan dalam telinga 

seseorang dapat menyebabkan gangguan pendengaran atau tuli? 

Dari pertanyaan-pertanyaan diatas diharapkan siswa dapat menyusun hipotesis atau 

jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan.  

Pada langkah selanjutnya, guru memberikan siswa sumber referensi untuk 

menjawab hipotesis seperti website (http://doktersehat.com) dan modul materi serta 

lembar kegiatan penyelidikan ilmiah yaitu 1) investigasi struktur indera pendengaran 

dan mekanisme proses mendengar dan 2) investigasi cara kerja gendang telinga. Siswa 

melakukan penyelidikan terhadap hipotesis melalui pencarian sumber referensi yang 

sudah diberikan guru baik melalui internet dan modul materi serta melakukan kegiatan 

penyelidikan ilmiah melalui percobaan. Kemudian guru membimbing siswa untuk 

melakukan investigasi terhadap permasalahan melalui kegiatan “menuliskan solusi  

permasalahan” dan menggambarkan model telinga sederhana yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan bagian-bagian telinga dan fungsinya serta mekanisme proses 

mendengar. Siswa menuliskan beberapa solusi beserta kekurangan dan kelebihan solusi 

yang sudah diambil, kemudian siswa juga menuliskan hasil temuan dan kesimpulan 

terhadap penyelidikan yang sudah dilakukan. Guru melakukan evaluasi dan refleksi 

bersama siswa terhadap solusi yang sudah dituliskan sehingga didapatkan solusi akhir 

sebagai solusi final dalam pemecahan masalah untuk wacana diatas. 
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b. Sub materi getaran dan gelombang 

Pada kegiatan awal, siswa diberikan wacana permasalahan seperti berikut: 

Frekuensi Suara dan Gejala Gangguan Pendengaran 
Ketika seseorang berbicara, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara 

dengan frekuensi 100 hingga 10.000 hertz (Hz). Gelombang suara yang memasuki telinga 

menyebabkan gendang telinga bergetar, sehingga menghasilkan sinyal dalam bentuk arus 

listrik yang akan dikirim ke otak dan ditafsirkan sebagai suara. Telinga manusia dapat 

membedakan frekuensi antara 30 Hz dan 16.500 Hz.. 

Gangguan pendengaran terjadi secara bertahap. Namun, sebagian orang beranggapan 

bahwa gangguan pendengaran terjadi jika telinga tak mampu lagi mendengar suara. Ada 

berbagai  jenis gangguan pendengaran, yaitu sensorineural, konduktif, dan campuran. 

Gangguan pendengaran sensorineural merupakan hilangnya atau rusaknya sel saraf (sel 

rambut) dalam rumah siput dan biasanya bersifat permanen. Ada terdapat                        3 

gangguan pendengaran sensorineural yaitu ringan, menengah, berat atau parah. Gangguan 

sensorineural disebut juga “tuli saraf”’. Gangguan pendengaran konduktif terjadi karena 

kerusakan jalannya gelombang suara melalui telinga luar atau telinga tengah. Gangguan 

pendengaran campuran merupakan gangguan yang disebabkan oleh terganggunya bagian 

telinga dalam maupun telinga luar atau telinga tengah. Untuk penanganan pada gangguan 

sensorineural, konduktif dan campuran dapat dilakukan melalui pengobatan pada dokter 

THT, bedah, alat bantu dengar atau implan pendengaran telinga 

tengah (http://www.medel.com/id/hearing-loss, 2012). 

Dari uraian wacana di atas, guru menghadapkan siswa dengan beberapa 

pertanyaan  seperti berikut:  

1) Apa yang bergetar ketika seseorang berbicara?  

2) Apa yang bergetar pada telinga manusia ketika suara masuk ke telinga? 

3) Apakah frekuensi gelombang suara berpengaruh pada pendengaran manusia 

dan apakah gangguan pendengaran disebut juga tuli? 

4)  Apakah bentuk solusi untuk meringankan pasien atau seseorang yang sudah 

di diagnosa mengalami gangguan pendengaran? 

Dari pertanyaan-pertanyaan diatas diharapkan siswa dapat menyusun hipotesis atau 

jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan.  

Pada langkah selanjutnya, guru memberikan siswa sumber refensi seperti website 

(http://kompasiana.com) dan modul materi untuk menjawab hipotesis serta lembar 

kegiatan penyelidikan ilmiah yaitu: 1) getaran; 2) parameter gelombang dan 3) 

gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Siswa melakukan penyelidikan 

terhadap hipotesis melalui pencarian sumber referensi yang sudah diberikan guru baik 

itu melalui internet ataupun modul materi serta melakukan kegiatan penyelidikan ilmiah 

melalui percobaan. Kemudian guru membimbing siswa untuk melakukan investigasi 

terhadap permasalahan melalui kegiatan “menuliskan solusi  permasalahan” dan 

menuliskannya ke dalam bentuk laporan. Siswa menuliskan beberapa solusi beserta 

kekurangan dan kelebihan solusi yang sudah diambil, kemudian siswa juga menuliskan 

laporan berupa hasil temuan dan kesimpulan terhadap penyelidikan yang sudah 

dilakukan. Guru melakukan evaluasi dan refleksi bersama siswa terhadap solusi yang 

sudah dituliskan sehingga didapatkan solusi akhir sebagai solusi final dalam pemecahan 

masalah untuk wacana diatas. 

Penilaian terhadap lembar kegiatan pemecahan masalah (LKPM)yang telah diisi 

siswa dilakukan guru dengan menggunakan rubrik penilaian seperti berikut. 

1. Siswa mengidentifikasi dan menganalisis pokok permasalahan. 

a. Skor 1 jika tidak ada pokok permasalahan. 

http://www.pusatalatbantudengarmelawai.com/news-info/anda-perlu-tahu/2012/10/40/Kenali-Gejala-Gangguan-Pendengaran.html
http://kompasiana.com/
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b. Skor 2 jika ada 1 pokok permasalahan tapi sebagian tidak relevan dengan 

wacana. 

c. Skor 3 jika ada 2 atau lebih pokok permasalahan tapi sebagian tidak relevan 

dengan wacana. 

d. Skor 4 jika ada 2 atau lebih pokok permasalahan dan relevan dengan wacana. 

2. Siswa  merumuskan masalah dan melakukan penyelidikan. 

a. Skor 1 jika tidak ada rumusan masalah dan penyelidikan. 

b. Skor 2 jika ada 1 rumusan masalah tapi tidak dirumuskan dalam kalimat tanya 

atau tidak relevan dengan masalah dan tidak melakukan penyelidikan. 

c. Skor 3 jika ada 2 rumusan masalah tetapi sebagian tidak dirumuskan dalam 

kalimat tanya atau kurang relevan dengan masalah dan melakukan penyelidikan. 

d. Skor 4 ada 2 atau lebih rumusan masalah, dirumuskan dalam kalimat tanya, 

relevan dengan masalah dan melakukan penyelidikan. 

3. Siswa menyusun hipotesis untuk membuat beberapa solusi. 

a. Skor 1 jika tidak ada hipotesis. 

b. Skor 2 jika ada 1 hipotesis tapi bukan jawaban dari rumusan masalah. 

c. Skor 3 jika ada 2 atau lebih hipotesis, tapi sebagian bukan merupakan jawaban 

dari rumusan masalah. 

d. Skor 4 jika ada 2 atau lebih hipotesis, merupakan jawaban dari rumusan 

masalah. 

4. Siswa mengumpulkan data/informasi untuk menuliskan solusi dalam bentuk laporan. 

a. Skor 1 jika tidak ada/informasi untuk menuliskan solusi dalam bentuk laporan. 

b. Skor 2 jika ada 1 data/informasi dan relevan dengan wacana untuk menuliskan 

solusi dalam bentuk laporan. 

c. Skor 3 jika ada 2 atau lebih data/informasi tapi sebagian tidak relevan dengan 

wacana untuk menuliskan solusi dalam bentuk laporan. 

d. Skor 4 jika ada 2 atau lebih data/informasi dan relevan dengan wacana untuk 

menuliskan solusi dalam bentuk laporan. 

5. Siswa mengevaluasi solusi final sebagai bentuk pemecahan masalah. 

a. Skor 1 jika tidak ada solusi final. 

b. Skor 2 jika ada solusi kurang tepat dan alasan kurang rasional. 

c. Skor 3 jika solusi tepat tapi alasan kurang rasional. 

d. Skor 4 jika ada solusi tepat alasan rasional. 

6. Siswa memberikan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan. 

a. Skor 1 jika tidak ada kesimpulan. 

b. Skor 2 jika kesimpulan kurang tepat dan kurang sesuai dengan pokok masalah. 

c. Skor 3 jika kesimpulan tepat tetapi kurang sesuai dengan pokok masalah. 

d. Skor 4 kesimpulan tepat, sesuai dengan pokok masalah. 

PENUTUP 

Materi yang dijadikan bahan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis 

PBL yaitu pada KD 3.10 Memahami konsep getaran, gelombang, bunyi, dan 

pendengaran, serta penerapannya dalam sistem sonar pada hewan dan dalam kehidupan 

sehari-hari dan KD 4.10 Melakukan pengamatan atau percobaan tentang getaran, 

gelombang, dan bunyi 
Keterpaduan materi biologi dan fisika dalam materi ini harus diselaraskan  dengan 

proses pembelajaran di kelas karena pada materi indera pendengaran akan 

berkesinambungan dengan getaran pada telinga yang dihantarkan menjadi implus-

implus gelombang bunyi oleh koklea ke saraf otak sehingga manusia dapat mendengar 
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bunyi. Getaran dan gelombang mempunyai parameter yang berkaitan dengan frekuensi 

gelombang bunyi dan sistem sonar. Dalam keterpaduan materi ini banyak mengalami 

kendala selama pembelajran hal ini terlihat dari hasil observasi melalui angket di SMPN 

4 Kota Malang terhadap siswa kelas IX pada Maret 2016 sebanyak 28 siswa atau 52,6 

% siswa mengalami kendala memahami materi keterpaduan pembelajaran terutama 

materi fisika dan terhadap kesehatan telinga 

Langkah awal dalam proses pembelajaran berbasis PBL disajikan wacana 

permasalahan. Pada langkah selanjutnya, guru memberikan siswa sumber refensi seperti 

websitedan modul materi untuk menjawab hipotesis serta lembar kegiatan penyelidikan 

ilmiah. Siswa melakukan penyelidikan terhadap hipotesis melalui pencarian sumber 

referensi yang sudah diberikan guru baik itu melalui internet ataupun modul materi serta 

melakukan kegiatan penyelidikan ilmiah melalui percobaan. Kemudian guru 

membimbing siswa untuk melakukan investigasi terhadap permasalahan melalui 

kegiatan “menuliskan solusi  permasalahan” dan menuliskannya ke dalam bentuk 

laporan. Siswa menuliskan beberapa solusi beserta kekurangan dan kelebihan solusi 

yang sudah diambil, kemudian siswa juga menuliskan laporan berupa hasil temuan dan 

kesimpulan terhadap penyelidikan yang sudah dilakukan. Guru melakukan evaluasi dan 

refleksi bersama siswa terhadap solusi yang sudah dituliskan sehingga didapatkan solusi 

akhir sebagai solusi final dalam pemecahan masalah untuk wacana diatas. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran ekosistem 

berbasis inkuiri terbimbing dan potensi sungai Wajageseng yang layak untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap ilmiah siswa. Penelitian dan 

pengembangan ini menggunakan model pengembangan 4D yang terdiri dari empat 

tahapan pengembangan yaitu pendefinisian (define), perancangan (design), 

pengembangan (develop), dan penyebarluasan (disseminate). Penelitian ini hanya 

dilakukan sampai pada tahapan develop dengan melakukan uji coba kelompok kecil 

pada sekolah uji coba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan sangat layak berdasarkan hasil 

validasi ahli dan praktisi dengan rerata skor untuk silabus, RPP, handout, LKS, dan 

instrument penilaian berturut-turut sebesar 91,9%, 91,4%, 96,0%, 88,5%, dan 

92,8%. 2) hasil uji kelompok kecil terhadap bahan ajar yang dikembangkan 

memiliki rerata nilai sebesar 93,4% dengan kategori sangat layak menunjukkan 

bahwa bahan ajar yang dikembangkan dapat dipahami siswa sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar materi ekosistem. 

Kata kunci: perangkat pembelajaran, inkuri terbimbing, sungai Wajageseng. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bertujuan untuk memberikan tiga 

macam keterampilan dan pemahaman bagi siswa yaitu prinsip-prinsip dan konsep-

konsep IPA, keterampilan menalar dan melakukan prosedur kerja ilmuwan IPA, serta 

memahami sifat alami IPA sebagai bentuk tertentu dari usaha keras manusia (National 

Research Council, 2000:8). Pembelajaran IPA dilakukan dalam rangka 

mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan ilmiah siswa (Khan & Iqbal, 

2011:170). Proses pembelajarannya dilakukan dengan melibatkan siswa dalam kegiatan 

penyelidikan dengan mengintegrasikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk 

memahami konsep-konsep IPA (Zeidan & Jayosi, 2015; Khan, 2012). 

Pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan ilmiah siswa dilakukan 

secara utuh, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dari ranah 

lainnya. Untuk itu pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 ditegaskan bahwa proses 

pembelajarannya harus mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Pengetahuan ilmiah berkaitan dengan hakikat IPA sebagai kumpulan 

pengetahuan, yakni sebagai hasil penemuan dari kegiatan kreatif para ilmuan selama 

berabad-abad yang dikumpulkan dan disusun secara sistematik menjadi kumpulan 

pengetahuan yang dikelompokkan sesuai dengan bidang kajiannya (Prasetyo, 2013:1). 

Keterampilan ilmiah dalam pembelajaran IPA meliputi keterampilan proses sains 

(scientific process skill), keterampilan penalaran (reasoning skill), dan keterampilan 

berpikir kritis (critical thinking skill) (Ibrohim, 2015:6). Keterampilan ilmiah yang 

dimaksud disini adalah keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains adalah 

keterampilan intelektual yang dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan ilmiah yang 

mailto:pa2najwa@yahoo.co.id
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didapat siswa sebagai hasi dari pembelajaran IPA (Sheba, 2013:108). Keterampilan 

proses sains memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman 

(Pardhan, 2000:3). 

Kenyataannya masih ditemukan praktek pembelajaran yang difokuskan pada 

produk yakni mempelajari kosa kata, fakta dan rumus (Gobert, Pallant, & Danies, 

2010:310). Pembelajaran masih dilakukan secara tradisional yang dicirikan dengan 

adanya dominasi ceramah serta proses pembelajarannya kurang melibatkan siswa secara 

aktif (Rahayu, 2012:1). Berdasarkan hasil survei dengan dengan menggunakan angket 

terhadap 48 orang siswa kelas VII SMP Negeri 4 Kopang diperoleh data bahwa 89,58% 

siswa mempelajari IPA dengan cara menghafalkan melalui kegiatan membaca berulang-

ulang. Pembelajaran bersifat monoton dan hanya berupa pemberian informasi dari guru 

ke siswa sehingga keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran masih 

kurang. Keberhasilan pembelajaran diukur dari banyaknya konsep yang berhasil 

dihafalkan oleh siswa, sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi, metakognisi, 

keterampilan proses sains dan sikap ilmiah siswa sangat memprihatinkan (Wiryanti, 

Arnyana, & Ristiati, 2015:2). 

Masalah-masalah pembelajaran IPA tersebut di atas dapat diatasi dengan 

melakukan inovasi dalam proses pembelajaran IPA di kelas. Inovasi tersebut dapat 

berupa penerapan model pembelajaran yang bisa membantu siswa menjadi lebih aktif 

dalam proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keaktifan siswa adalah model pembelajaran inkuiri. Hal ini sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Neka, Marhaeni, & Suastra (2015:9) bahwa model pembelajaran inkuiri 

dapat memberikan peluang kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar 

mengajar. Selain itu, model pembelajaran inkuiri juga memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk menggunakan berbagai sumber informasi dan ide untuk memahami dan 

menyelesaikan berbagai permasalahan (Nworgu & Outum, 2013:35). 

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran inkuiri dengan baik, diperlukan 

persiapan dan perencanaan yang matang. Keberhasilan pembelajaran sangat tergantung 

dari rencana pembelajaran, sehingga dapat dikatakan bahwa rencana pembelajaran yang 

baik adalah setengah dari keberhasilan pembelajaran (Moonsri & Pattanajak, 

2013:1064). Untuk itu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 

pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien.  

Ketentuan di atas kemudian dijelaskan kembali dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang 

dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada 

standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian 

pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perencanaan 

pembelajaran wajib dilakukan oleh setiap pendidik pada satuan pendidikan agar 

pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis siswa. 
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Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan 

beberapa prinsip. Salah satu dari prinsip tersebut adalah penekanan pada keterkaitan dan 

keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu kesatuan pengalaman 

belajar (Permendikbud No. 65 Tahun 2013:7). Dalam kaitannya dengan sumber belajar, 

permasalahan yang ditemukan adalah guru IPA belum mengoptimalkan berbagai 

sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekitar. Hal ini dapat diketahui dari hasil 

survei dengan angket yang dilakukan oleh peneliti dan diperoleh data bahwa dalam satu 

tahun pelajaran siswa hanya  satu kali melakukan pengamatan di lingkungan sekitar 

sekolah. Padahal penekanan proses pembelajaran IPA adalah pada pemberian 

pengalaman langsung bagi siswa untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi 

dan memahami alam secara ilmiah (Permendikbud No. 58 Tahun 2014:433).  

Penggunaan lingkungan sekitar atau khususnya potensi sumberdaya lokal yang 

erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa akan menjadikan pembelajaran siswa 

menjadi lebih bermakna (Ibrohim, 2015:3). Marijan (2012:7) menjelaskan bahwa 

pembelajaran berbasis lingkungan memiliki beberapa keuntungan antara lain: (1) 

lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari siswa; (2) kegiatan 

pembelajaran lebih menarik; (3) proses pembelajaran lebih bermakna; (4) aktifitas siswa 

lebih meningkat; dan (5) terjadi pembentukan pribadi siswa. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa pemanfaatan potensi lokal dalam pembelajaran dapat mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran dimana siswa aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki keahlian, pengetahuan dan sikap dalam upaya ikut serta membangun 

bangsa dan negara (Prasetyo, 2013:5). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti berkesimpulan bahwa untuk 

dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ilmiah siswa kelas VII SMPN 4 

Kopang perlu dikembangkan perangkat pembelajaran berbasis inkuiri dengan 

memanfaatkan potensi lokal yaitu sungai Wajageseng. Untuk itu tujuan penelitian ini 

adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran ekosistem berbasis inkuiri 

terbimbing dan potensi sungai Wajageseng yang layak untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan ilmiah siswa. Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan berupa silabus, RPP, Handout, LKS dan instrumen penilaian. 

Pengembangan perangkat perlu dilakukan karena berdasarkan survei dengan 

menggunakan angket didapatkan data bahwa (1) pembelajaran yang dilakukan selama 

ini lebih banyak menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok, (2) guru tidak 

pernah membuat bahan ajar sendiri dan hanya menggunakan bahan ajar yang disidiakan 

oleh penerbit dalam hal ini adalah buku siswa dan buku guru yang didalamnya tidak 

mengangkat potensi lokal daerah tertentu, (3) penerapan pembelajaran dengan model 

inkuiri belum pernah dilakukan, (4) sebagian besar siswa menggunakan sungai 

Wajageseng untuk aktifitas sehari-hari, (5) sungai Wajageseng letaknya tidak jauh dari 

SMP Negeri 4 Kopang dan memiliki potensi untuk digunakan sebagai sumber belajar 

terkait ekosistem, dan (6) perangkat pembelajaran yang digunakan dibuat oleh guru 

sendiri tetapi belum secara khusus mengembangkan perangkat berbasis inkuiri.  

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and development). 

Research and development (R&D) adalah suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan (Setyosari,2015:277). Produk 

pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perangkat pembelajaran 

ekosistem berbasis inkuiri terbimbing dan potensi sungai Wajageseng yang terdiri dari 



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

‘Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)’ 

 

1138 

ISBN: 978-602-1150-16-0  

silabus, RPP, handout, LKS, dan instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang 

dikembangkan terdiri dari instrumen penilaian pengetahuan ilmiah berupa tes pilihan 

ganda, dan instrumen penilaian keterampilan ilmiah berupa tes uraian. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kopang Kabupaten Lombok Tengah. 

Penelitian dilakukan pada semester genap Tahun Palajaran 2015/2016 dimulai dari 

minggu pertama bulan Januari sampai dengan minggu pertama bulan April. Subjek 

penelitian ini adalah ahli materi, ahli desain pembelajaran, praktisi pendidikan, dan 

siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kopang. Ahli materi dan ahli desain pembelajaran 

terdiri dari dosen Universitas Negeri  Malang, sementara praktisi pendidikan terdiri dari 

guru IPA SMP Negeri 4 Kopang. Ahli dan praktisi berperan untuk memvalidasi 

perangkan pembelajaran berupa silabus, RPP, handout, LKS, dan instrumen penilaian. 

Siswa berperan dalam uji kelompok kecil terhadap bahan ajar yang dikembangkan 

berupa LKS dan handout materi ekosistem. Uji kelompok kecil dilakukan untuk 

mengetahui kemenarikan tampilan, keterbacaan, dan untuk mengetahui dan 

membenarkan kesalahan-kesalahan pada bahan ajar yang dikembangkan, seperti 

kesalahan cetak, kesalahan pengetikan, dan kesalahan letak gambar. 

Pengembangan perangkat pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan model 

pengembangan 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan dan Semmel (1974). Model 

pengembangan 4D dipilih karena model ini merupakan model pengembangan perangkat 

pembelajaran (Saryono,2014:12). Model 4D terdiri dari empat tahapan pengembangan 

yaitu pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan 

penyebarluasan (disseminate). Penelitian ini hanya dilakukan sampai pada tahapan 

develop dengan melakukan uji coba kelompok kecil pada sekolah uji coba. Tahapan-

tahapan penelitian dan pengembangan secara rinci dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama, tahap pendefinisian. Tahap ini merupakan tahapan untuk melakukan 

analisis yang bertujuan untuk menentukan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran (Thiagarajan dan Semmel, 1974:6). Tahap ini dilakukan dengan lima 

langkah yaitu: 1) analisis menyeluruh, dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan 

utama dalam kegiatan pembelajaran IPA sehingga diperlukan pengembangan perangkat 

pembelajaran; 2) analisis siswa, dilakukan terhadap karakteristik siswa menyangkut 

kemampuan akademik, latar belakang pengalaman, sikap terhadap pembelajaran, serta 

pemilihan media, format, dan bahasa; 3) analisis tugas, dilakukan untuk 

mengidentifikasi keterampilan-keterampilan utama yang harus dikuasai oleh siswa; 4) 

analisis konsep, dilakukan dengan mengidentifikasi konsep utama yang harus diajarkan 

kemudian menyusunnya dalam bentuk hirarki; dan 5) perumusan tujuan pembelajaran, 

merupakan tahapan yang memuat deskripsi khusus tentang kemampuan yang akan 

dimiliki oleh siswa setelah mereka menyelesaikan pembelajaran. 

Kedua, tahapan perancangan. Tahap perencanaan merupakan kegiatan tuntuk 

merancang prototype perangkat pembelajaran yang dikembangkan (Thiagarajan dan 

Semmel, 1974:7). Terdapat empat langkah yang dilakukan dalam tahapan design, yaitu 

1) menyusun tes acuan patokan, penyusunan tes acuan patokan dilakukan berdasarkan 

hasil analisis tugas dan analisis konsep yang telah dijabarkan menjadi tujuan 

pembelajaran; 2) memilih media, dilakukan dengan memilih media yang cocok untuk 

penyampaian materi pelajaran; 3) memilih format, dilakukan dengan mendesain dan 

merancang isi pembelajaran, pemilihan, model, pendekatan, metode, dan sumber 

belajar; dan 4) menyusun rancangan awal (prototype), dilakukan dengan penyusunan 

draf awal perangkat pembelajaran yang dikembangkan.  
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Ketiga, tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan dihasilkan perangkat 

pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing dan potensi sungai Wajageseng yang telah 

direvisi berdasarkan masukan dari ahli dan praktisi. Ada dua langkah yang dilakukan 

pada tahap ini yaitu validasi ahli dan uji pengembangan (Thiagarajan dan Semmel, 

1974:8). Validasi ahli dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data berupa 

penilaian, pendapat, dan saran terhadap ketepatan dan kesesuai perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan. Uji pengembangan yakni uji kelompok kecil dilakukan untuk 

mengetahui aspek kemenarikan tampilan, keterbacaan, dan untuk mengetahui dan 

membenarkan kesalahan-kesalahan pada bahan ajar yang dikembangkan, seperti 

kesalahan cetak, kesalahan pengetikan, dan kesalahan letak gambar. Data hasil uji coba 

digunakan untuk melakukan revisi pada perangkat yang dikembangkan. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 

lembar validasi dan angket. Lembar validasi digunakan untuk mendapatkan data terkait 

kelayakan perangkat pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penilaian ahli dan 

praktisi pendidikan. Angket yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari angket 

analisis kebutuhan guru dan siswa, dan angket penilaian siswa terhadap handout dan 

LKS. Angket analisis kebutuhan guru dan siswa digunakan untuk mendapatkan data 

tentang permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran IPA sehingga perlu dilakukan 

pengembangan perangkat pembelajaran. Angket penilaian siswa terhadap handout dan 

LKS digunakan untuk mendapatkan data-data tentang komponen-komponen dalam 

handout dan LKS, penggunaan bahasa, penyajian, tampilan, dan manfaat.  

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan 

untuk data-data yang berupa saran dan masukan yang diberikan oleh validator terhadap 

komponen perangkat yang dikembangkan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk 

merevisi produk pengembangan. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk data-

data berupa skor yang diberikan oleh validator dan uji pengembangan produk dalam 

bentuk persentase. Hasil perhitungan persentase keseluruhan komponen kemudian 

dimasukkan kedalam kriteria seperti pada tabel 1  

Tabel 1 Kiteria Tingkat Kelayakan Produk 

Skor (%) Kualifikasi Keterangan 

81-100 Sangat layak Tidak perlu direvisi 

61-80 Layak Tidak perlu direvisi 

41-60 Cukup layak Direvisi 

21-40 Kurang layak Direvisi 

0-20 Sangat kurang layak Direvisi 

(Sumber: Adaptasi dari Arikunto, 2012:89) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan ini adalah perangkat 

pembelajaran ekosistem berbasis inkuiri terbimbing dan potensi sungai Wajageseng 

berupa silabus, RPP, handout, LKS, dan instrumen penilaian. Perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan telah melalui proses validasi dan uji pengembangan.  

a. Validasi Perangkat Pembelajaran 

Secara keseluruhan hasil validasi perangkat pembelajaran menunjukkan bahwa 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan tergolong sangat layak dan tidak perlu 

direvisi. Hasil ini berarti perangkat pembelajaran yang dikembangkan sangat layak 

digunakan dalam proses pembelajaran. Ringkasan data hasil validasi perangkat 

disajikan pada tabel 2. 
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Tabel 2 Hasil validasi perangkat 

Komponen 

Perangkat 

Skor (%) Rerata 

Skor 
Kategori 

Ahli Praktisi 

Silabus 92,6 91,2 91,9 Sangat Layak 

RPP 89,2 91,4 91,4 Sangat Layak 

Handout 96,6 96,0 96,0 Sangat Layak 

LKS 86,0 88,5 88,5 Sangat Layak 

Instrumen Penilaian 91,4 94,3 92,8 Sangat Layak 

Dari tabel 2 di atas diketahui bahwa silabus yang dikembangkan memiliki rerata 

skor validitas sebesar 92,6% dan termasuk dalam kategori sangat layak dan tidak perlu 

direvisi. Hal ini menunjukkan bahwa silabus yang dikembangkan dapat digunakan 

sebagai acuan dalam penyusunan RPP, handout, LKS dan insrumen penilaian karena 

telah sesuai dengan langkah-langkah pengembangan silabus yang diatur dalam 

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses. Pada silabus yang 

dikembangkan juga dilengkapi dengan kolom indikator pencapaian kompetensi yang 

diletakkan diantara kolom kompetensi dasar dan materi pokok dengan tujuan untuk 

lebih memudahkan penentuan materi pokok dan pengorganisasian kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada silabus disusun dengan mengintegrasikan 

sintaks inkuiri terbimbing dengan pendekatan ilmiah. Adapun komponen-komponen 

silabus yang dikembangkan meliputi identitas sekolah, identitas mata pelajaran, 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, 

kegitan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan  sumber belajar. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan memiliki kriteria 

sangat layak dengan rerata skor validasi sebesar 89,2%. Ini berarti RPP yang 

dikembangkan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Pengembangan RPP dilakukan dengan berpedoman pada Permendikbud nomor 103 

tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Akan tetapi, untuk lebih memfokuskan kegiatan pembelajaran maka setelah poin 

indikator pencapaian kompetensi ditambahkan poin tujuan pembelajaran. RPP yang 

dikembangkan memuat identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas/semester, 

alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan 

media/alat, bahan dan sumber belajar. Kegiatan pembelajaran pada RPP yang 

dikembangkan menggunakan sintaks inkuiri terbimbing. Penggunaan sintaks inkuiri 

terbimbing memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam kegiatan 

mengeksplorasi fenomena, memfokuskan pertanyaan, merencanakan investigasi, 

melaksanakan investigasi, menganalisis data dan hasil, mengkonstruk pengetahuan 

baru, dan  mengkomunikasikan pengetahuan baru (Llewelyn,2013:7-8). Penggunaan 

model inkuiri terbimbing memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi 

pebelajar mandiri yang mengerti bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keahlian 

mereka melalui keterampilan mendapatkan dan mengolah informasi baik dari dalam 

maupun luar sekolah (Ibe, 2013:52).  

Bahan ajar yang dihasilkan pada penelitian dan pengembangan ini terdiri dari 

handout dan lembar kerja siswa (LKS). Hasil validasi terhadap bahan ajar yang 

dikembangkan masing-masing memperoleh rerata skor 96,6 % dan 86,0% dengan 

kriteria sangat layak. Validasi terhadap handout memiliki rerata skor paling tinggi. Hal 

ini dikarenakan dalam penyusunan  handout pada penelitian ini dilakukan mengacu 

pada indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu, penyusunan 

handout dilakukan dengan mengaitkan materi yang dipelajari yakni materi ekosistem 
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dengan kondisi rill yang ada di lingkungan siswa yaitu sungai Wajageseng. Hasil ini 

didukung oleh hasil penelitian Ibrohim (2015:14) yang menyatakan bahwa penyusunan 

bahan ajar harus disesuaikan dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai, dan sedapat mungkin disusun berdasarkan berbagai fakta atau fenomena yang 

ada dilingkungan siswa. Penyusunan handout juga disesuaikan dengan LKS yang 

dikembangkan. Untuk itu penyampaian materi dan informasi pada handout diarahkan 

untuk menunjang kegiatan yang ada di LKS. Beberapa saran dan masukan dari validator 

juga digunakan untuk penyempurnaan handout yang dikembangkan. Saran-saran 

tersebut diantaranya adalah handout dilengkapi dengan data tentang sungai Wajageseng, 

materi pada handout dimulai dengan konsep ekosistem secara umum kemudian 

dilanjutkan dengan konsep lebih spesifik mengacu pada ekosistem sungai Wajageseng, 

dan gambar yang ditampilkan merupakan gambar yang diperoleh dari sungai 

Wajageseng. 

Pengembangan LKS dalam penelitian ini dilakukan dengan mengintegrasikan 

kegiatan inkuiri di dalamnya. Jadi, struktur LKS yang dikembangkan mengacu pada 

panduan pengembangan bahan ajar Depdiknas (2008) yang dimodifikasi dengan 

memasukkan sintaks inkuiri terbimbing Llewellyn (2013). LKS yang dikembangkan 

memuat judul, tujuan, eksplorasi fenomena, dan kegiatan. Hasil penilaian validator 

terhadap LKS memiliki rerata nilai terendah dibandingkan dengan komponen perangkat 

pembelajaran lainnya. Hal ini disebabkan karena penyusunan LKS kurang 

memperhatikan sisi kegrafisan tertama pada penggunaan ilustrasi, grafis, gambar, dan 

foto pada LKS. Namun dari segi materi, LKS yang dikembangkan memiliki rerata nilai 

cukup tinggi yaitu 94,3%. Untuk itu, pada revisi LKS ditambahkan beberapa gambar 

dan ilustrasi yang memudahkan siswa untuk mengerjakan kegiatan dalam LKS. Saran 

dan masukan dari validator juga digunakan untuk penyempurnaan LKS yang 

dikembangkan. Saran-saran tersebut diantaranya adalah LKS dibuat terpisah dari materi 

(handout), pendahuluan pada LKS sebaiknya menantang siswa bekerja, dan LKS diatur 

untuk memudahkan siswa bekerja mencapai tujuan. Masukan ini juga sesuai dengan 

yang diungkapkan (Devi dkk, 2009:37) bahwa penggunaan LKS dalam kegiatan 

pembelajaran harus memudahkan siswa untuk belajar secara mandiri, belajar memahami 

dan menjalankan suatu tugas tertentu. 

Instrumen penilaian yang dikembangkan dalam penelitian ini meliputi penilaian 

pengetahun dan keterampilan ilmiah. Instrumen penilian pengetahuan berupa tes 

penguasaan konsep dalam bentuk tes pilihan ganda. Tes tersebut disusun dengan 

mengacu pada KD yang dikembangkan dengan mengukur ranah kognitif C1 sampai C6 

berdasarkan taksonomi Bloom (1956) yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwol 

(2001). Instrumen penilaian keterampilan ilmiah berupa tes keterampilan ilmiah yang 

disusun dalam bentuk tes uraian. Penyusunan tes tersebut dilakukan berdasarkan aspek 

dan indikator keterampilan ilmiah. Hasil penilaian validator terhadap instrument 

penilaian memiliki rerata skor 92,8% dengan kategori sangat layak. Beberapa saran dan 

masukan dari validator juga digunakan untuk penyempurnaan instrument penilaian yang 

dikembangkan. Saran-saran tersebut diantaranya adalah level kognitif pada penilaian 

pengetahuan lebih memperhatikan indikator level kognitif pada taksonomi Bloom, 

beberapa butir soal keterampilan ilmiah pada indikator mengkomunikasikan seharusnya 

disajikan data bukan gambar. Selain penilaian validator, instrument penililaian yang 

dikembangkan juga diujicobakan untuk mengetahui kualitas soal dalam hal daya 

pembeda, tingkat kesulitan, dan efektifitas option. Hasil analisis data ujicoba 

menunjukkan bahwa pada soal penguasaan konsep ada beberapa soal yang perlu direvisi 
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karena terdapat option yang bekerja lebih baik yakni soal nomor 9, 10, 13, dan 15 pada 

materi ekosistem dan soal nomor 5, 21, dan 22 pada materi pencemaran. 

b. Uji Pengembangan 

Uji pengembangan dalam penelitian ini dilakuan sampai pada uji kelompok kecil. 

Uji kelompok kecil dilakukan melalui penilaian siswa terhadap bahan ajar yang 

dikembangkan yang terdiri dari penilaian terhadap handout dan LKS. Subjek uji coba 

kelompok kecil dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kopang 

Tahun Pelajaran 2015/2016. Siswa yang dipilih telah menempuh pembelajaran 

ekosistem pada tahun sebelumnya. Jumlah siswa yang menjadi subjek uji coba 

kelompok kecil adalah 6 orang yang dipilih berdasarkan tingkat kemampuan 

akademiknya yaitu 2 orang memiliki kemampuan akademik tinggi, 2 orang dengan 

kemampuan akademik menengah, dan 2 orang dengan kemampuan akademik rendah. 

Ringkasan data hasil angket keterbacaan terhadap bahan ajar yang dikembangkan 

disajikan pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3 Hasil angket keterbacaan bahan ajar 

Bahan Ajar Rerata Skor (%) Kategori 

Handout 94,7 Sangat Layak 

LKS 92,1 Sangat Layak 

Rerata Skor 93,4 Sangat Layak 

Dari data pada tabel 3 di atas diketahui bahwa siswa memberikan respon positif 

terhadap bahan ajar yang dikembangkan dengan rerata nilai 93,4% dengan kategori 

sangat layak. Dari hasil ini dapat diambil keputusan bahwa komponen-komponen dalam  

bahan ajar yang dikembangkan meliputi materi, kebahasaan, penyajian dan tampilan 

mudah dipahami siswa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar 

materi ekosistem. Pencapaian hasil ini didukung oleh upaya penyusunan bahan ajar 

yang disesuaikan dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Selain 

itu, materi dan fenomena yang disajikan dalam bahan ajar disusun berdasarkan fakta 

dan fenomena yang dekat dengan lingkungan siswa. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian tentang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar yaitu dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan motivasi belajar, 

meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, dan meningkatkan hasil belajar siswa 

(Ernst & Monroe, 2004; Hebel, Montpied, & Fontanieu, 2014; Khanifah, Pukan, & 

Sukaesih, 2012). 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 1) Perangkat pembelajaran ekosistem berbasis inkuiri 

terbimbing dan potensi sungai Wajageseng yang dikembangkan meliputi silabus, RPP, 

handout, LKS, dan instrumen penilaian memiliki rerata skor validitas berturut-turut 

91,9%, 91,4%, 96,0%, 88,5%, dan 92,8%. Data ini menunjukkan bahwa perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran; 

2) Hasil uji kelompok kecil terhadap bahan ajar yang dikembangkan memiliki rerata 

nilai 93,4% yang menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan dapat dipahami 

siswa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar materi ekosistem. 

Adapun saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah perlu 

dilakukan uji coba kelompok utama untuk mengetahui efektifitas dan kepraktisan 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan ilmiah siswa. 
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Abstrak  
Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

membantu pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran (pengetahuan, 

keterampilan dan sikap) kepada siswa dengan memanfaatkan aplikasi multimedia 

untuk dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan belajar 

sehingga secara sengaja bertujuan mempertahankan perhatian siswa terhadap 

materi yang sedang dipelajari. Peranan multimedia dalam pembelajaran 

diantaranya sebagai sarana pendukung untuk menciptakan  pembelajaran yang 

lebih efektif, membantu guru lebih kreatif dalam mengemas serta menyampaikan 

materi yang akan disampaikan, serta berperan untuk melibatkan siswa secara 

langsung dalam kegiatan belajar sehingga informasi yang disampaikan dapat 

diterima dengan lebih baik dan bertahan lama dalam memory siswa. 

Kata kunci: Media, Multimedia, Pembelajaran. 

Sistem pendidikan dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di masyarakat, 

sebaliknya pendidikan juga mempengaruhi dan bahkan diharapkan dapat mengarahkan 

perubahan yang terjadi ke arah yang positif. Salah satu perubahan besar yang terjadi 

dalam beberapa dasawarsa terakhir ini adalah kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), maka 

terjadilah era globalisasi yang merambah aspek sosial budaya, politik, ekonomi, dan 

pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, 

berbagai perubahan dalam masyarakat yang semakin terbuka dan memiliki kompetisi 

yang tinggi, menuntut adanya peningkatan kualitas pendidikan. Kenyataan ini 

memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang mampu berkompetisi dalam 

masyarakat global. Dengan demikian, pengembangan program pendidikan dengan 

standar mutu bertaraf global menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa terelakkan.  

Kehadiran multimedia sebagai salah satu produk teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) di bidang pendidikan disambut gembira, karena peranannya dalam 

membantu mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mengoptimalkan 

kemampuan siswa dan membantu mengembangkan kemampuan yang sempurna baik 

fisik, intelektual, maupun emosionalnya. Potensi kemampuan yang dimiliki manusia ini 

hampir tidak terbatas. Namun hanya sebagian kecil saja dari potensi tersebut yang telah 

dikembangkan. Metode dan media yang tepat untuk mengembangkan kemampuan 

tersebut sangatlah diperlukan. 

Multimedia dalam pembelajaran diartikan sebagai mekanisme untuk 

mendistribusikan pesan melalui komputer. Multimedia diharapkan mampu mengatasi 

kendala dalam pembelajaran. Pada kondisi seperti sekarang ini, belajar seharusnya 

bukan lagi merupakan suatu hal yang membosankan, seperti beberapa dekade yang lalu. 

Berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat, 

bahan ajar dapat disajikan dengan suara dan gambar yang dinamis, tidak membosankan, 

serta padat informasi. Untuk mewujudkan kualitas pembelajaran, perlu ditempuh upaya-

upaya yang bersifat komprehensif terhadap kemampuan guru dalam memanfaatkan 

multimedia dalam pembelajaran. 
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Teknologi dalam pembelajaran telah mengubah wajah pembelajaran yang berbeda 

dengan proses pembelajaran tradisional yang ditandai dengan interaksi tatap muka 

antara guru dan siswa baik di kelas maupun di luar kelas sehingga teknologi dalam 

pembelajaran diartikan sebagai media untuk mendistribusikan pesan. Dengan demikian 

teknologi yang secara langsung relevan dengan pembelajaran adalah disesuaikan 

dengan makna pembelajaran itu sendiri. Mendayagunakan teknologi informasi dan 

komunikasi di sekolah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia. Berbagai penelitian baik di dalam maupun di luar negeri menunjukkan 

bahwa pemanfaatan bahan ajar yang dikemas dalam bentuk multimedia dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan. Bersamaan dengan itu, kesadaran masyarakat akan 

proses belajar mengajar dengan menggunakan multimedia akan semakin besar. 

Berangkat dari keadaan tersebut, saat ini juga merupakan waktu yang tepat untuk 

merangsang masyarakat agar mulai menggunakan teknologi dalam upaya 

pengembangan sumber daya manusia. Namun demikian, multimedia masih belum 

banyak dikembangkan dan dimanfaatkan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu 

ditumbuhkan kesadaran guru untuk lebih memberi perhatian pada peningkatan kuantitas 

dan kualitas dalam penggunaan multimedia dalam pembelajaran di sekolah dasar. 

PEMBAHASAN  

Pengertian Multimedia Pembelajaran 

Secara etimologis multimedia berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata 

“multi”yang berarti banyak; bermacam-macam dan “medium” yang berarti sesuatu yang 

dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Secara umum multimedia 

merupakan penggunaan lebih dari satu macam media untuk menyajikan informasi. 

Menurut Setyosari (2005:18) media pembelajaran merupakan sesuatu (bisa alat, bisa 

bahan, bisa keadaan) yang dipergunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Menurut Munir (2009:112) media pembelajaran meliputi segala sesuatu 

yang dapat membantu pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga 

dapat meningkatkan motivasi, daya pikir, dan pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran yang sedang dibahas atau mempertahankan perhatian peserta terhadap 

materi yang sedang dibahas.  

Gayeski (Munir, 2013:2) mendefinisikan multimedia sebagai kumpulan media 

berbasis komputer dan sistem komunikasi yang memiliki peran untuk membangun, 

menyimpan, menghantar dan menerima informasi dalam bentuk teks, grafik, audio, 

video dan sebagainya. Mayer (2009:3) menjelaskan multimedia sebagai presentasi 

materi dengan menggunakan kata-kata sekaligus gambar-gambar. Menurut Arsyad ( 

2011:170) secara sederhana multimedia adalah lebih dari satu media. Dalam hal ini bisa 

berupa kombinasi antara teks, grafik, animasi, suara dan audio. Sejalan dengan itu 

Ariani (2010:11) mengemukakan bahwa multimedia merupakan perpaduan antara 

berbagai media (format file ) yang berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi video 

interaksi dan lain-lain dikemas menjadi file digital (komputerisasi). 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membantu pengajar dalam menyampaikan 

materi pembelajaran (pengetahuan, keterampilan dan sikap) kepada siswa dengan 

memanfaatkan aplikasi multimedia untuk dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan kemauan belajar sehingga secara sengaja bertujuan mempertahankan perhatian 

siswa terhadap materi yang sedang dibahas. 
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Peran Multimedia dalam Pembelajaran 

Multimedia memiliki perananan penting dalam proses pembelajaran tanpa 

mengurangi tujuan pembelajaran yang sesungguhnya yaitu memunculkan perubahan 

tingkah laku pada siswa yang dapat diamati dan diukur. Menurut Smaldino (2011:14) 

menyebutkan bahwa peranan multimedia diantaranya (1) merupakan sarana pendukung 

tambahan bagi guru apabila pembelajaran yang diterapkan berpusat pada guru, bahan-

bahan pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat mendorong pembelajaran, 

namun keefektifannya bergantung pada perencanaan dan pemilihan sumber daya yang 

tepat dan cermat; (2) untuk membantu guru menjadi pengelola kreatif dari pengalaman 

belajar siswa bukan hanya sebagai penyampai informasi. Pada kegiatan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa, multimedia dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa, 

sehingga guru dapat menggunakan waktu yang ada untuk memeriksa dan memperbaiki 

masalah siswa.  

Menurut Sumarsih (2010:4) menyatakan bahwa peranan multimedia dalam 

pembelajaran yaitu (1) untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, (2) untuk 

memperlancar serta memudahkan guru dalam menyampaikan materi, serta (3) untuk 

melibatkan siswa secara langsung dalam suatu kegiatan belajar atau mengerjakan 

sesuatu dengan lebih baik dan bertahan lama dalam ingatan siswa. 

Berdasarkan pemaparan peranan multimedia dalam pembelajaran di atas, dapat 

disimpulkan secara keseluruhan bahwa peranan multimedia diantaranya sebagai sarana 

pendukung untuk menciptakan  pembelajaran yang lebih efektif, membantu guru lebih 

kreatif dalam mengemas dan menyampaikan materi yang akan disampaikan, serta 

berperan untuk melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan belajar sehingga 

informasi yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik dan bertahan lama dalam 

memory siswa. 

Manfaat Multimedia dalam Pembelajaran 

Pada masa kini, guru perlu mempunyai kemahiran dan keyakinan diri dalam 

menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Penggunaan multimedia dalam 

pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, karena dengan 

menggunakan multimedia dapat memberikan manfaat dalam pembelajaran. Menurut 

Daryanto (2013:52) apabila multimedia dikembangkan dan digunakan secara tepat dan 

baik, akan memberi manfaat yang sangat besar bagi para guru dan siswa di antaranya 

adalah (1) proses pembelajaran menjadi lebih menarik, (2) proses pembelajaran lebih 

interaktif, (3) jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, (4) kualitas belajar siswa dapat 

ditingkatkan dan (5) proses pembelajaran dapat dilakukan dimana dan kapan saja, serta 

sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Sedangkan menurut Munir (2013:116) manfaat 

multimedia dalam pembelajaran adalah (1) multimedia mempunyai beberapa 

kemampuan yang tidak dimiliki oleh media lainnya, (2) multimedia menyediakan 

proses interaktif dan memberikan kemudahan umpan balik, (3) multimedia memberikan 

kebebasan kepada siswa dalam menentukan topik dalam proses pembelajaran, (4) 

multimedia memberikan kemudahan kontrol yang sistematis dalam proses belajar.  

Secara umum manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan multimedia 

interaktif dalam pembelajaran adalah dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan 

motivasi, memfasilitasi belajar aktif, memudahkan siswa untuk memahami konsep, 

konsisten dengan belajar yang berpusat pada siswa, dan memandu untuk belajar. 

Disamping itu dengan menggunakan multimedia interaktif dapat berpotensial untuk 

menciptakan gaya belajar multisensori dan pada saat yang bersamaan mendorong siswa 
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untuk mengeluarkan gaya belajar mereka sebanyak mungkin dengan penekanan khusus 

pada keterlibatan berbagai indera. 

Elemen Multimedia dalam Pembelajaran 

Multimedia merupakan sarana komunikasi dalam proses pembelajaran. Elemen 

pada multimedia akan memperkuat informasi yang akan diperoleh siswa. Berikut ini 

penjelasan tentang elemen multimedia, yaitu: 

1. Teks 

Teks merupakan karakter alfanumerik yang bisa ditampilkan dalam format apapun 

seperti buku, poster, papan tulis, layar komputer, dan sebagainya (Smaldino dkk., 

2011:7). Menurut Munir (2013:17) teks merupakan kombinasi huruf yang 

membentuk satu kata atau kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi 

pembelajaran yang dapat dipahami oleh orang yang membacanya.. 

2. Audio 

Menurut Smaldino, dkk. (2011:7) audio mencakup apa saja yang bisa didengar, 

meliputi musik, suara orang, suara mekanis, dan sebagainya. Senada dengan 

pendapat tersebut, Munir (2013:18) mendefinisikan audio sebagai ragam bunyi 

dalam bentuk digital seperti musik, narasi, dan sebagainya, yang bisa didengar 

untuk menyampaikan pesan sesuai situasi dan kondisi. 

3. Visual 

Visual dapat digunakan sebagai pemicu belajar. Visual meliputi diagram pada 

sebuah poster, gambar pada sebuah buku, kartun, dan sebagainya (Smaldino, dkk., 

2011:7). Arsyad (2013:109) menyatakan bahwa dalam multimedia gambar dapat 

difungsikan untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada siswa. 

4. Video 

Video pada dasarnya adalah media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata 

(Munir, 2013:18). Video digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi 

secara menarik dan efektif. Menurut Smaldino, dkk (2011:412) salah satu 

keuntungan penggunaan video yaitu mampu menampilkan gerakan berurutan 

ataupun tahapan proses secara efektif. 

5. Animasi 

Animasi adalah suatu tampilan yang menggabungkan antara media teks, grafik, dan 

suara dalam suatu aktivitas pergerakan (Munir, 2013:18).  

Fungsi Multimedia dalam Pembelajaran 

Salah satu fungsi utama multimedia adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh 

guru. Menurut Levied and Lentz dalam Arsyad (2013:20) fungsi dari multimedia 

mencakup empat fungsi penting yaitu: 

1. Fungsi atensi 

Multimedia dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi 

pada penyajian isi pembelajaran. 

2. Fungsi afektif 

Multimedia dapat menggugah emosi dan sikap siswa. 

3. Fungsi kognitif 

Multimedia dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat 

informasi atau pesan. 
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4. Fungsi kompensatoris  

Multimedia dapat membantu keragaman retensi belajar siswa dalam 

mengorganisasikan informasi melalui pemberian konteks secara langsung dan nyata 

dalam penyajian materi pembelajaran. 

Model-model Multimedia dalam Pembelajaran 

Bentuk pemanfaatan model-model multimedia interaktif berbasis komputer dalam 

pembelajaran dapat berupa drill, tutorial, simulation, dan instructional games (Rusman, 

2012:290). Pada dasarnya salah satu tujuan pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia adalah untuk menggantikan, melengkapi, serta mendukung unsur-unsur: 

tujuan, materi, metode, dan alat penilaian yang ada dalam proses belajar mengajar 

dalam pembelajaran konvensional yang biasa kita lakukan. Terdapat model-model 

multimedia interaktif, yaitu: 

1. Model Drill 

Model drill dalam pembelajaran berbasis komputer pada dasarnya merupakan salah 

satu model pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang 

konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati 

suasana yang sebenarnya (Rusman, 2012:291). Hal ini sesuai dengan karakteristik 

pada model drill dalam pembelajaran berbasis komputer yang dasarnya merupakan 

salah satu model pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar 

yang lebih konkret melalui penyediaan latihan-latihan soal yang bertujuan untuk 

menguji kemampuan siswa melalui kecepatan penyelesaian soal-soal latihan yang 

diberikan. Secara umum tahapan materi model drill adalah sebagai berikut (Rusman, 

2012:292): 

a. Penyajian masalah-masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari 

penampilan siswa. 

b. Siswa mengerjakan latihan soal. 

c. Program merekam penampilan siswa, mengevaluasi kemudian memberikan 

umpan balik. 

d. Jika jawaban yang diberikan benar program menyajikan soal selanjutnya dan 

jika jawaban salah program menyediakan fasilitas untuk mengulang latihan atau 

remediation yang dapat diberikan secara parsial atau pada akhir keseluruhan 

soal. 

Pada model ini multimedia yang dapat digunakan misalnya: aplikasi game dan 

Pembelajaran Berbasis Komputer.  

2. Model tutorial merupakan program pembelajaran interaktif yang digunakan dalam 

proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak atau software berupa 

program komputer berisi materi pelajaran dan soal-soal latihan (Rusman, 2012:300). 

Tutorial dalam program pembelajaran multimedia interaktif digunakan untuk 

menggantikan sumber belajar yang dalam proses pembelajarannya diberikan berupa 

teks, grafik, animasi, dan audio pada layar monitor yang telah menyediakan poin-

poin pertanyaan soal latihan dan permasalahan. Apabila respon siswa benar maka 

komputer akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, tetapi jika respons siswa 

salah maka komputer akan mengulangi ke pembelajaran sebelumnya. Tahapan atau 

langkah-langkah pembelajaran berbasis komputer model tutorial adalah sebagai 

berikut (Rusman, 2012:302): 

a. Penyajian informasi (presentation of information), yaitu berupa materi pelajaran 

yang akan dipelajari siswa. 
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b. Pertanyaan respons (question of responses), yaitu berupa soal-soal latihan yang 

harus dikerjakan siswa. 

c. Penilaian respons (judging of responses), yaitu komputer akan memberikan 

respons terhadap kinerja dan jawaban siswa. 

d. Pemberian balikan respons (providing feedback about responses), yaitu setelah 

selesai, program akan memberikan balikan. Apakah telah sukses/berhasil atau 

harus mengulang. 

e. Pengulangan (remediation). 

f. Segmen pengaturan pelajaran (sequencing lesson segment) 

Model tutorial contoh multimedia yang digunakan yaitu CD Interaktif. 

3. Model Simulasi 

Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang 

bertujuan memberikan pengalaman belajar secara lebih konkret melalui penciptaan 

tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan 

berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko (Rusman, 2012:309). Model simulasi 

menampilkan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi-simulasi 

pembelajaran dalam bentuk animasi dan menjelaskan konten secara menarik, hidup, 

serta memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak dengan memadukan warna yang 

serasi dan harmonis. Secara umum tahapan materi model simulasi adalah (Rusman, 

2012:309): (1) pengenalan, (2) penyajian informasi (simulasi 1, simulasi 2, dst), (3) 

pertanyaan dan respon jawaban, (4) penilaian respon, (5) pemberian feedback 

tentang respon, (6) pembetulan, (7) segmen pengaturan pengajaran, dan (8) penutup. 

4. Model  Instructional Games 

Model instructional games merupakan salah satu metode dalam pembelajaran 

dengan multimedia interaktif yang berbasis komputer. Tujuan instructional games 

adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar 

untuk menambah kemampuan siswa melalui bentuk permainan yang mendidik 

(Rusman, 2012:309). Model instructional games tidak perlu menirukan realita 

namun dapat memiliki karakter yang menyediakan tantangan yang menyenangkan 

bagi siswa. Tahapan dalam pembuatan instructional games sebagai model 

pembelajaran yaitu (Rusman, 2012:314): 

a. Tujuan, setiap permainan harus memiliki tujuan, yaitu tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Pada beberapa instructional games tujuan diidentikkan dengan 

pencapaian skor yang diharapkan. 

b. Aturan, yaitu penetapan setiap tindakan yang dapat dilakukan dan yang tidak 

dapat dilakukan oleh pemain. Aturan tersebut dapat berubah selama hal tersebut 

untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang terjadi dengan aturan-aturan 

tersebut atau bahkan untuk membuat permainan itu lebih menarik. 

c. Kompetisi, seperti menyerang lawan, melawan diri sendiri, melawan 

kesempatan atau waktu yang telah ditetapkan. 

d. Tantangan, yaitu menyediakan beberapa tantangan. Seperti pada Ordeal of 

Hungman, tujuannya untuk menebak kata yang tepat, dan selanjutnya akan 

digantung bila melakukan kesalahan. 

e. Khayalan, permainan sering bergantung pada pengembangan imajinasi untuk 

memberikan motivasi kepada pemain 

f. Keamanan, permainan menyediakan jalan yang aman untuk menghadapi bahaya 

nyata seperti permainan peperangan. 
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g. Hiburan, hampir semua permainan untuk menghibur, permainan dalam 

pembelajaran itu berperan sebagai penumbuh motivasi 

Kelebihan Penggunaan Multimedia dalam Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran tidak mutlak harus diadakan 

oleh pengajar. Artinya, jika pengajar dalam proses pembelajarannya tidak menggunakan 

media pembelajaran pun tidak akan dikatakan gagal, karena yang utama dalam proses 

pembelajaran adalah siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai tujuan yang hendak 

dicapai dan telah dirumuskan sebelumnya. Namun demikian, penggunaan media 

pembelajaran, termasuk penggunaan multimedia akan mendukung keberhasilan 

pembelajaran, karena multimedia memiliki kelebihan-kelebihan dalam pembelajaran. 

Sebagaimana yang diungkapkan Munir (2013:6) bahwa multimedia memberikan 

beberapa keuntungan terhadap penyampaian informasi, antara lain: 

1. Lebih komunikatif  

Informasi yang menggunakan gambar dan animasi lebih mudah dipahami oleh 

pengguna dibandingkan informasi yang dibuat dengan cara lain. Informasi yang 

diperoleh dengan membaca kadang-kadang sulit dipahami sehingga harus 

membacanya berulang-ulang. Selain itu, untuk membaca harus menyediakan waktu 

khusus yang sulit diperoleh karena kesibukan. 

2. Mudah dilakukan perubahan  

Perkembangan organisasi, lingkungan, ilmu pengetahuan teknologi dan lain-lain 

berpengaruh terhadap informasi. Informasi menjadi tidak relevan lagi dengan 

keadaan yang ada, sehingga perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

Dalam multimedia, semua informasi disimpan dalam komputer. Informasi itu bisa 

diubah, ditambahkan, dikembangkan, atau digunakan sesuai dengan kebutuhan. 

3. Interaktif  

Penggunaan aplikasi interaktif di antaranya untuk presentasi, perekonomian, 

pendidikan dan lain-lain. Pengguna dapat interaktif sehingga keinginannya langsung 

bisa terpenuhi. Hal ini tidak bisa dilakukan pada informasi yang disajikan dengan 

cara lain seperti media cetak. 

4. Lebih leluasa menuangkan kreativitas  

Pengembangan multimedia atau multimedia designer dapat menuangkan 

kreativitasnya supaya informasi dapat lebih komunikatif, estetis dan ekonomis 

sesuai kebutuhan. Hal ini bisa dilakukan karena perangkat lunak multimedia 

menyediakan tools serta programing language sehingga memungkinkan pembuatan 

aplikasi yang kreaatif. 

Menurut Daryanto (2013:53), banyak manfaat yang bisa didapat dari pemanfaatan 

multimedia pembelajaran karena multimedia pembelajaran memiliki beberapa 

keunggulan, yaitu: 

1. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti kuman, 

bakteri, elektron, dan lain-lain. 

2. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke sekolah, 

seperti: gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. 

3. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit dan berlangsung cepat atau 

lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet 

Mars, berkembangnya bunga, dan lain-lain. 

4. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, lintang, salju, dan lain-

lain. 
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5. Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan gunung berapi, 

harimau, racun, dan lain-lain. 

6. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa 

Kekurangan Penggunaan Multimedia dalam Pembelajaran 

Sedangkan kekurangan multimedia menurut Munir (2013:189) antara lain: 

1. Memerlukan biaya yang relatif tinggi dalam pengadaan, pengembangan program, 

pemeliharaan dan perawatan perangkat komputer untuk pembelajaran. 

2. Mendesain atau merancang dan memproduksi program komputer untuk 

pembelajaran tidak mudah, memerlukan kegiatan intensif yang memerlukan banyak 

waktu dan keahlian khusus. 

3. Keterbatasan infrastruktur pemanfaatan jaringan komputer dalam sistem pendidikan 

di Indonesia. 

4. Sumber daya manusia (guru) yang masih enggan mencoba perangkat komputer 

sebagai sarana untuk meperoleh informasi dan pengetahuan. 

PENUTUP  
Pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia memiliki tujuan untuk membantu 

mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Seorang tenaga 

pendidik seharusnya dapat melakukan inovasi dengan berpikir lebih kreatif agar 

perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran 

yang kian menyenangkan. Penggunaan media pembelajaran, termasuk penggunaan 

multimedia akan mendukung keberhasilan pembelajaran, karena pembelajaran  dengan 

menggunakan multimedia dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan motivasi, 

memfasilitasi belajar aktif, memudahkan siswa untuk memahami konsep, konsisten 

dengan belajar yang berpusat pada siswa, dan memandu untuk belajar lebih efektif. 

Bentuk pemanfaatan model-model multimedia interaktif berbasis komputer dalam 

pembelajaran dapat berupa drill, tutorial, simulation, dan instructional games. 
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Abstrak 
Tujuan penulisan ini mengkaji pengembangan multimedia interaktif berbasis inkuiri 

pada materi organ tubuh manusia dan hewan. Materi organ tubuh manusia dan 

hewan merupakan konsep IPA di kelas V sekolah dasar. Penanaman konsep 

diperoleh melalui pengamatan berupa fakta menggunakan panca indera. Hal ini 

sesuai dengan tujuan kurikuler IPA pada segi aplikasi teori konsep IPA melalui 

pengalaman langsung terhadap objek dan menerapkan metode ilmiah. Penanaman 

konsep diperoleh melalui pengamatan terhadap objek konkret. Namun objek konkret 

ini tidak dapat dihadirkan dengan benda yang sebenarnya untuk diamati, sehingga 

memerlukan objek manipulatif yang mirip dengan benda sebenarnya. Objek 

manipulatif yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas V sekolah dasar yaitu 

multimedia. Multimedia merangkum berbagai media berupa teks, suara, gambar, 

grafik, dan animasi. Untuk menarik minat siswa, maka multimedia yang digunakan 

dikemas dalam satu sajian digital yang interaktif. Multimedia interaktif merupakan 

media yang mampu menampilkan objek manipulatif untuk dapat diamati oleh 

berbagai panca indera. Hal ini dapat mengakomodasi karakteristik gaya belajar 

siswa dan perbedaan kecepatan belajar siswa. Mengacu pada tujuan kurikuler IPA 

bahwa penanaman konsep IPA melalui pengalaman langsung terhadap objek dan 

menerapkan metode ilmiah, maka metode ilmiah yang dapat diterapkan adalah 

inkuiri. Multimedia interaktif berbasis inkuiri dapat mengakomodasi tipe belajar 

audio, visual dan kinestetik dengan langkah-langkah pembelajaran secara inkuiri 

yaitu mengeksplor fenomena, memfokuskan pertanyaan, menyiapkan investigasi, 

melaksanakan investigasi, menganalisis data dan ukti, membangun pengetahuan 

baru, mengkomunikasikan pengetahuan baru.  

Kata kunci: Pembelajaran IPA, Multimedia Interaktif, Inkuiri 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Secara sistematis sekolah 

melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan pelatihan kepada siswa. Program 

tersebut membantu para siswa agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal. 

Potensi yang dikembangkan sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dalam 

Permendikbud 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan dan Menengah yaitu 

―sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan‖. Berdasarkan peraturan 

tersebut maka sekolah wajib mengembangkan kompetensi siswa secara utuh. 

Pengembangan kompetensi secara utuh di sekolah tidak terlepas dari muatan 

pelajaran yang akan diajarkan sebagai pengetahuan. Menurut Wonorahardjo (2011:2) 

―pengetahuan adalah segala hal yang diketahui, baik yang tampak maupun yang tidak 

tampak oleh mata‖. Sejalan dengan pendapat tersebut, Setyosari (2015:4) mengatakan 

bahwa ―pengetahuan berkenaan dengan hal yang biasa kita ketahui dalam kehidupan 

sehari-hari‖. Jadi pengetahuan yang diajarkan kepada siswa hendaknya berhubungan 

dengan hal-hal yang diketahui siswa sehari-hari baik yang tampak maupun tidak untuk 

mempermudah pengembangan kompetensi.  
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Kompetensi yang akan dicapai tercantum dalam struktur kurikulum. Struktur 

kurikulum memuat beberapa mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang tertentu. Salah 

satu mata pelajaran yang tercantum dalam struktur kurikulum jenjang Sekolah Dasar 

(SD) yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). IPA termasuk mata pelajaran 

kelompok A pada Kurikulum 2013. Menurut Permendikbud nomor 57 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya 

dikembangkan oleh pusat adalah mata pelajaran kelompok A. 

Menurut Permendikbud No. 64 Tahun 2013 muatan materi IPA terdapat konsep 

dan prinsip yang diperoleh melalui pengamatan berupa fakta menggunakan panca 

indera. Menurut Wonorahardjo (2011:2) informasi menjadi lebih bermakna ketika 

persepsi manusia dapat bekerja dan mengolah informasi yang diperoleh dari panca 

indera. Informasi dari hasil pegamatan kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan 

dan melaporkan hasil pengamatan alam sekitar siswa. Fakta yang diamati berupa wujud 

yang dapat ditangkap melalui penginderaan. Menurut Sanjaya (2015:142) ―fakta adalah 

sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda, yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca 

indera. Konsep adalah abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda 

atau sifat‖. Fakta pada muatan materi IPA Kelas V yang terdapat pada tema 6 yaitu 

adanya organ tubuh manusia dan hewan yang dapat diamati. Keterhubungan setiap 

organ tubuh manusia dan setiap organ tubuh hewan merupakan konsep.  

Pada pengamatan diperlukan objek konkret. Objek konkret yang diperlukan pada 

muatan materi IPA Kelas V tema organ tubuh manusia dan hewan berupa organ 

pernapasan, organ pencernaan, dan organ peredaran darah. Namun objek konkret ini 

tidak dapat dihadirkan dengan benda yang sebenarnya untuk diamati, sehingga 

memerlukan objek manipulatif yang mirip dengan benda sebenarnya. Objek manipulatif 

berupa media dapat mewakili objek konkret yang tidak bisa dihadirkan secara langsung 

untuk diamati. Menurut Sumanto (2011:43) ―yang dimaksud kemampuan manipulatif 

yaitu media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam 

perubahan (manipulasi) sesuai keperluan‖. Objek manipulatif berupa media yang 

digunakan dalam pembelajaran.  

Pemilihan media yang digunakan tentunya disesuaikan dengan karakteristik siswa. 

Siswa SD pada umumnya berusia 7 tahun hingga 12 tahun. Tahap perkembangan 

kognitif pada usia tersebut termasuk dalam tahap perkembangan Operasional Konkret. 

Menurut Piaget (1969:114) ―tahap ini disebut ‗konkret‘ karena berhubungan langsung 

dengan objek dan belum dengan hipotesis yang dinyatakan secara verbal‖. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Daryanto (2012:4) bahwa semakin banyak penggunaan 

pernyataan verbal, semakin abstrak pemahaman yang diterima oleh siswa.  

Memperhatikan karakteristik siswa dalam perkembangan kognitifnya, guru harus 

memberikan contoh-contoh konkret atau subjek tertentu untuk menyelesaikan kesulitan 

yang bersifat abstrak dalam pembelajaran. Santrock (2012:332) menyatakan ―jika 

individu memiliki keahlian mengenai subjek tertentu, ingatan mereka juga cenderung 

baik dalam mempertimbangkan materi-materi yang berkaitan dengan subjek tersebut‖.  

 Materi-materi yang harus dikuasai siswa dalam bentuk kompetensi disampaikan 

melalui pembelajaran. Menurut Degeng (2013:161) pembelajaran merupakan strategi 

penyampaian kompetensi kepada siswa, komponen penting dari strategi penyampaian 

menggunakan media. Media pembelajaran dapat membantu siswa belajar lebih konkret. 

Menurut Wiyani (2013:153) ―media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru 

untuk menjadikan pengalaman belajar siswa menjadi lebih konkret melalui media 

pembelajaran berbasis audio, visual dan audiovisual‖. Jenis media berupa audio, visual, 
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maupun audiovisual dapat dihasilkan dari teknologi yang semakin berkembang. 

Pengertian ini didukung oleh perkembangan teknologi untuk menghasilkan jenis media 

berupa audio, visual, maupun audiovisual yang sesuai.  

Media pembelajaran berbasis audio, visual, dan audiovisual mampu 

mengakomodasi kebutuhan siswa dalam belajar, karena setiap siswa memiliki tipe 

belajar yang berbeda. Terdapat tiga tipe belajar menurut DePorter (2004:117) yaitu 

belajar tipe belajar visual (melihat), auditori (mendengar) dan kinestetik (bergerak, 

bekerja dan menyentuh). Kebutuhan tipe belajar ini bisa dipenuhi dengan media 

pembelajaran yang menarik, yang dapat digunakan oleh siswa dengan berbagai tipe 

belajar.  

Pemilihan media yang sesuai melalui analisis kebutuhan, diantaranya 

mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi hal-hal yang dapat memberikan 

penyelesaian, mengidentifikasi sarana dan prasarana, dan megidentifikasi kemampuan 

pengguna. Berdasarkan identifikasi tersebut maka media yang sesuai dengan karakter 

materi dan karakter siswa yaitu multimedia interaktif. Multimedia interaktif mampu 

menampilkan objek konkret dan memberi kesempatan siswa untuk mendengar, melihat, 

dan melakukan. Menurut lembaga riset dan penerbitan komputer, yaitu Computer 

Technology Research (CTR), menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% 

dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar. Tetapi orang dapat mengingat 50% dari 

yang dilihat dan didengar dan 80% dari yang dilihat, didengar dan dilakukan sekaligus 

(Suyanto,2005:18). Kebutuhan ini kemudian diakomodasi melalui kegiatan ilmiah 

(scientific) pada pembelajaran.  

Proses pembelajaran ilmiah menurut Permendikbud No.81A Tahun 2013 meliputi 

a) mengamati, b) menanya, c) mengumpulkan informasi, d) mengasosiasikan/mengolah 

informasi, dan e) mengkomunikasikan. Sejalan dengan peraturan tersebut Samatowa 

(2011:2) menyatakan bahwa ―IPA di SD hendaknya membuka kesempatan untuk 

memupuk rasa ingin tahu siswa secara alamiah, sehingga mengembangkan kemampuan 

berpikir ilmiah‖. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan adalah strategi 

inkuiri terbimbing (Guided Inquiry). Inkuiri merupakan strategi yang memfasilitasi 

siswa untuk berfikir ilmiah (scientific). Jadi proses ilmiah dapat meningkatkan daya 

ingat dan pemahaman siswa, karena siswa belajar secara aktif. Menurut Slavin 

(2008:230) ―strategi pengajaran yang dengan aktif melibatkan siswa dalam pelajaran 

berperan dalam  ingatan jangka panjang‖.   

Penelitian terdahulu yang menggunakan multimedia dalam pembelajaran yaitu 

Jurnal Sains dan Seni ITS yang berjudul Perancangan Media Pembelajaran Interaktif 

Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Siswa Kelas 4 SD dengan Metode Learning The Actual 

Object oleh Prawiro dan Irawan (2012), media pembelajaran menggunakan pendekatan 

komunikasi interaktif serta melalui pendekatan visual yang disukai anak-anak dapat 

menjadi pendukung proses belajar mengajar di kelas dimana keberadaannya dapat 

memaksimalkan proses belajar di sekolah. Penelitian Rulyansah (2013) tentang 

Pengembangan Bahan Ajar Multimedia Interaktif Disertai Peta Konsep Materi Organ 

Peredaran Darah Manusia Untuk Siswa Kelas V SDN Bandungrejosari 3 Malang 

menunjukkan bahwa terdapat 82% siswa tuntas belajar dan 18% siswa tidak tuntas 

belajar setelah menggunakan bahan ajar multimedia interaktif. 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran organ tubuh manusia dan hewan kelas V SD merupakan muatan materi 

dari mata pelajaran IPA. Pemerolehan pengetahuan tentang organ tubuh manusia dan 
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hewan oleh siswa melalui cara-cara tertentu. Cara-cara yang dipilih tentunya melalui 

tahap analisis kebutuhan, sehingga dapat menghasilkan cara yang efektif.  

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Pembelajaran IPA di SD memberikan kesempatan siswa berlatih keterampilan 

proses IPA. Pelaksanaan keterampilan proses perlu dimodifikasi sesuai dengan tahap 

perkembangan kognitif siswa. Aplikasi teori perkembangan kognitif pada pendidikan  

IPA menurut Samatowa (2011:6) yaitu ―daur belajar yang mendorong perkembangan 

konsep IPA melalui eksplorasi, generalisasi, dan deduksi yang memiliki ciri tahap 

eksplorasi, pengenalan konsep, dan penerapan konsep‖. Menurut Permendikbud Nomor 

81A Tahun 2013 terdapat lima proses pembelajaran yang disebut pendekatan saintifik 

yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan. Karakteristik saintifik menurut Hosnan (2014:36) ―berpusat pada 

siswa, melibatkan keterampilan proses sains, melibatkan proses kognitif, dan dapat 

mengembangkan karakter siswa‖. Jadi pembelajaran IPA di SD menggunakan 

pendekatan saintifik untuk mengembangkan keterampilan ilmiah siswa sesuai 

perkembangan kognitifnya.  

Muatan IPA untuk kelas I s.d. kelas III terintegrasi ke dalam muatan Bahasa 

Indonesia.  Muatan IPA kelas IV s.d. kelas VI berdiri sendiri, namun pembelajarannya 

secara terpadu. Hal ini disebutkan dalam Permendikbud Nomor 57 tahun 2014 materi 

IPA di SD kelas I sd III terintegrasi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Pembelajaran dilakukan secara terpadu 

dalam tema dengan mata pelajaran lain. Untuk SD kelas IV s.d. VI, IPA menjadi mata 

pelajaran tersendiri namun pembelajaran dilakukan secara tematik terpadu. 

Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Tujuan pembelajaran IPA secara umum dapat dilihat pada tujuan kurikuler 

pembelajaran IPA. Menurut Samatowa (2011:6) ―terdapat aplikasi teori perkembangan 

kognitif pada pendidikan IPA yang mendorong perkembangan konsep IPA dalam daur 

belajar yang meliputi eksplorasi, generalisasi dan deduksi‖. Tujuan Pembelajaran IPA 

dalam Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, 

kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014).  

Istilah tujuan mata pelajaran IPA dalam Kurikum 2013 diganti dengan kompetensi 

yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari IPA. Menurut Permendikbud No. 64 

Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, Deskripsi 

Kompetensi mata pelajaran IPA SD kelas V adalah sebagai berikut: 
Menunjukkan perilaku keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai hasil dari 

pengamatan terhadap objek IPA. Menunjukkan sikap ilmiah: rasa ingin tahu, jujur, 

logis, kritis, disiplin, dan tanggung jawab melalui IPA. Mengajukan pertanyaan: 

apa, mengapa, dan bagaimana tentang alam sekitar. Melakukan pengamatan objek 

IPA dengan menggunakan panca indera dan alat sederhana. Menyajikan data hasil 

pengamatan alam sekitar dalam bentuk tabel atau grafik. Membuat kesimpulan dan 

melaporkan hasil pengamatan alam sekitar secara lisan dan tulisan secara 

sederhana. Menjelaskan konsep dan prinsip IPA. 
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Ruang Lingkup Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

 Ruang lingkup pembelajaran IPA di Sekolah Dasar berdasarkan 

Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 yaitu:  
Ruang lingkup materi mata pelajaran IPA SD mencakup Tubuh dan panca indera, 

Tumbuhan dan hewan, Sifat dan wujud benda- benda sekitar, Alam semesta dan 

kenampakannya, Bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan, Daur hidup makhluk 

hidup, Perkembangbiakan tanaman, Wujud benda, Gaya dan gerak, Bentuk dan 

sumber energi dan energi alternatif, Rupa bumi dan perubahannya, Lingkungan, 

alam semesta, dan sumber daya alam, Iklim dan cuaca, Rangka dan organ tubuh 

manusia dan hewan, Makanan, Rantai makanan dan Keseimbangan ekosistem, 

Perkembangbiakan makhluk hidup, Penyesuaian diri makhluk hidup pada 

lingkungan, Kesehatan dan sistem pernapasan manusia, Perubahan dan sifat benda, 

Hantaran panas, listrik dan magnet, Tata surya, Campuran dan larutan. 

Ruang lingkup IPA tersebut dipetakan, kemudian dimasukkan ke dalam tema. 

Setiap tema memiliki 3 subtema. Setiap subtema memiliki 6 pembelajaran. Ruang 

lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, 

kebutuhan, dan kemampuannya.  

Muatan Materi dan Nilai-nilai dalam Pembelajaran IPA 

Muatan materi dalam pembelajaran IPA khususnya kelas V sekolah dasar dalam 

Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 terdiri dari Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1   Kompetensi Dasar Organ Tubuh Manusia dan Hewan Kelas V SD 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

1.1   Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan 

keteraturan dan kompleksitas alam dan jagad raya terhadap 

kebesaran Tuhan yang menciptakannya, serta 

mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya  

2. Menunjukkan perilakau jujur, 

disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, dan tetangganya 

serta cinta tanah air. 

1.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; 

obyektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung 

jawab; terbuka; dan peduli lingkungan) dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam 

melakukan inkuiri ilmiah dan berdiskusi 
 

1.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan 

penelaahan fenomena alam secara mandiri maupun 

berkelompok  

3. Memahami pengetahuan faktual 

dan konseptual dengan cara 

mengamati, menanya dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah 

dan tempat bermain. 

3.3 Mengenal organ tubuh manusia dan hewan serta 

mendeskripsikan fungsinya  

3.8 Mengenal sistem pernafasan hewan dan  manusia serta 

penyakit yang berkaitan dengan pernafasan  

3.9 Mengenal sistem peredaran darah hewan dan manusia serta 

penyakit yang berkaitan dengan peredaran darah. 

4 Menyajikan pengetahuan faktual 

dan konseptual dalam bahasa 

yang jelas, sistematis, logis, dan 

kritis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakn yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

4.8 Menyajikan laporan tentang jenis penyakit yang 

berhubungan dengan gangguan pada organ tubuh manusia  
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Kebutuhan Pembelajaran IPA  

Berdasarkan tujuan pembelajaran IPA, ruang lingkup pembelajaran IPA, dan 

muatan materi dalam pembelajaran IPA Sekolah Dasar maka diperoleh kebutuhan 

pembelajaran IPA. Kebutuhan pembelajaran IPA yaitu siswa mampu menunjukkan 

perilaku keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai hasil dari pengamatan 

terhadap objek IPA. Pengamatan terhadap objek IPA melalui sikap dan langkah-langkah 

ilmiah untuk mencapai kompetensi materi tentang organ tubuh manusia dan hewan. 

Kebutuhan pembelajaran IPA inilah kemudian dapat dibantu dengan penggunaan 

multimedia interaktif berbasis inkuiri.  

Pemilihan multimedia interaktif melalui tahap analisis kebutuhan, yaitu 

mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, identifikasi sarana 

dan prasarana, dan identifikasi pengguna. Identifikasi karakteristik mata pelajaran 

bahwa materi organ tubuh manusia dan hewan membutuhkan objek konkret, namun 

tidak dapat dihadirkan benda yang sebenarnya. Hal ini memerlukan objek manipulatif 

berupa gambar, video dan audio. Identifikasi karakteristik siswa yaitu pada perbedaan 

gaya belajar. Gaya belajar siswa yang berbeda membutuhkan media yang mampu 

mengakomodasi kebutuhan audio, visual, dan kinestetik. Identifikasi sarana dan 

prasarana yaitu mengidentifikasi sarana dan prasarana yang memungkinkan penggunaan 

gambar, video, dan audio pada pembelajaran. Identifikasi pengguna yaitu 

mengidentifikasi kemampuan pengguna menggunakan multimedia interaktif, sehingga 

tujuan kompetensi dapat tercapai.  

Multimedia Interaktif 

Multimedia interaktif merupakan istilah yang menyatukan beberapa istilah yang 

dapat didefinisikan satu persatu. Multimedia interaktif terdiri dari kata multi, media dan 

interaktif. Pemisahan kata ini dapat diperoleh pengertian multi, media, interaktif, dan 

multimedia interaktif.  Multi berasal dari bahasa Latin, yaitu nouns yang berarti banyak 

atau bermacam-macam (Munir, 2013:2). Media juga berasal dari Bahasa Latin, yakni 

medius yang secara harfiahnya berarti tengah, pengantar, atau perantara (Munadi, 

2013:6). Menurut Arsyad (2014:3) ―media dalam bahasa Arab adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan‖. Pendapat tersebut 

mendefinisikan multi dan media dari segi arti bahasa.  

Pengertian media dalam pembelajaran menurut AECT (Assosiation of Education 

and Communication Technology, 1977 dalam (Arsyad, 2014:3) yaitu sebagai segala 

bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Pesan 

atau informasi yang disampaikan merupakan materi yang akan dikuasai siswa. Menurut 

Sadiman et.al (2014:12) ―pesan berupa isi ajaran dan didikan yang ada di kurikulum 

dituangkan oleh guru atau sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi baik simbol 

verbal (kata-kata lisan ataupun tertulis) maupun simbol non-verbal atau visual‖. 

Pendapat lain tentang pengertian media pembelajaran menurut Wiyani (2013:153) yaitu 

segala sesuatu yang dapat digunakan oleh guru untuk menyalurkan pesan pembelajaran 

(message learning), merangsang pikiran, perasaan, perhatian serta kompetensi siswa 

sehingga dapat memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan 

dengan Daryanto (2010:4) mengatakan bahwa ―media pembelajaran merupakan sarana 

perantara dalam proses pembelajaran‖. Jadi media pembelajaran diartikan sebagai 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, memotivasi siswa 

sehingga dapat mendorong proses belajar.  
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Terdapat beberapa kategori atau jenis media yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan. Menurut Smaldino (2011:7) terdapat enam kategori dasar media 

yaitu teks, audio, visual, video, perekayasa (manipulatif) (benda-benda) dan orang-

orang. Berbeda dengan Aqib (2013:52) 
Terdapat tiga jenis media yaitu (1) media grafis (gambar/foto, sketsa, diagram, 

bagan/chart, grafik/graphs, kartun, poster, peta/globe, papan flannel, papan 

buletin), (2) media audio dikaitkan dengan pendengaran (radio dan alat perekam 

pita magnetik, (3) multimedia (dibantu proyektor LCD, file program komputer 

multimedia).  

Jadi media yang digunakan untuk menyampaikan pesan memiliki kategori 

dan jenis yang berbeda.  

Perbedaan kategori dan jenis ini kemudian menjadi dasar pemilihan media dalam 

pembelajaran. Kemampuan guru dalam memilih media sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai merupakan pertimbangan penting dalam proses pembelajaran. Menurut 

Sumanto (2011:42) hal penting diperhatikan oleh guru SD dalam memilih media yang 

disesuaikan dengan ketersediaan sumber belajar dan aspek lain yang berkaitan dengan 

tingkat kemampuan siswa, latar atau seting kelas, dan kemampuan guru 

menggunakannya. 

Klasifikasi media pembelajaran di SD dapat digunakan acuan untuk memilih 

media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Salah satu klasifikasi 

media yang digunakan dalam pembelajaran yang dapat mengakomodasi berbagai 

karakteristik tipe belajar siswa adalah multimedia.  Definisi multimedia menurut Arsyad 

(2014:162) sebagai berikut: 
Multimedia yaitu kombinasi antara teks, grafik, animasi, suara, dan video. 

Kombinasi dan perpaduan dua atau lebih jenis media ditekankan kepada kendali 

komputer sebagai penggerak keseluruhan gabungan media itu.  

Pendapat lain mengatakan bahwa multimedia adalah bentuk presentasi materi yang 

menggunakan kata-kata dan gambar-gambar (Mayer, 2009:3). Berdasarkan definisi 

multimedia, maka didapat pengertian multimedia secara umum bahwa semua medium 

yang berkombinasi untuk menyampaikan pesan isi pelajaran yang dikemas dalam file 

digital. 

Multimedia memiliki arah komunikasi secara linier dan interaktif. Hal ini 

dijelaskan oleh Daryanto (2010:53)  
multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linier dan multimedia 

interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan 

alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini 

berjalan sekuensial (berurutan), contohnya TV dan film. Multimedia interaktif 

adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang 

dikehendaki selanjutnya. 

Penjelasan tersebut memperoleh pengertian tentang multimedia interaktif. Berdasarkan 

pengertian-pengertian multimedia interaktif maka dapat disimpulkan bahwa multimedia 

interaktif merupakan media pembelajaran yang mengkombinasikan beberapa media 

(format file) dikemas dalam file digital tertentu yang memiliki pengontrol agar mampu 

memberikan umpan balik atau bersifat interaktif sesuai perintah yang diinginkan. 
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Strategi Inkuiri untuk Penggunaan Multimedia Interaktif 

Pengertian strategi pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan (Sanjaya, 

2008:196). Berdasarkan pendapat tersebut strategi inkuiri memiliki rangkaian kegiatan 

yang dapat diwujudkan melalui metode inkuiri. Menurut Sagala (2011:196) metode 

inkuiri merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar 

berfikir ilmiah pada diri siswa yang berperan sebagai subjek belajar, sehingga dalam 

proses pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas 

dalam memecahkan masalah.  

Strategi inkuiri merupakan salah satu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik 

berkaitan erat dengan metode ilmiah. Pada umumnya metode ilmiah melibatkan 

kegiatan pengamatan atau observasi untuk mengumpulkan data, menempatkan 

fenomena unik dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan simpulan 

umum yang disebut penalaran induktif.  Joyce, et.al. (2009:104) menyatakan bahwa inti 

dari  proses induktif adalah pengumpulan dan penyaringan informasi, pembangunan 

gagasan, menyediakan kontrol konseptual, penciptaan hipotesis dan perubahan 

pengetahuan menjadi keterampilan yang memiliki aplikasi praktis.  

Pembelajaran dengan integrasi ilmiah pada umumnya merupakan kegiatan 

inkuiri. Menurut Sani (2014:52) terdapat tiga jenis inkuiri yaitu inkuiri terbuka, inkuiri 

terbimbing dan inkuiri terstruktur. Perbedaan ketiga jenis inkuiri dapat ditinjau dari 

peran guru dan siswa dalam mengajukan pertanyaan, memilih metode, dan menemukan 

solusi permasalahan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut. 

Tabel 2   Perbedaan Jenis Inkuiri 

 Inkuiri Terbuka 

(Open Inkuiri) 

Inkuiri Terbimbing 

(Guided Inquiry) 

Inkuiri Terstruktur 

(Structured Inquiry) 

Permasalahan Siswa Guru Guru Guru 

Metode Siswa Siswa Guru Guru 

Solusi Siswa Siswa Siswa Guru 

Sumber: Sani (2014:52) 

Berdasarkan karakteristik siswa Kelas V Sekolah Dasar, maka inkuiri yang 

digunakan adalah inkuiri terbimbing. Langkah-langkah pembelajaran inkuiri terbimbing 

menurut Lleweyn (2013:11) yaitu 

1)Mengeksplorasi fenomena; 2)Memfokuskan pada pertanyaan; 

3)Merencanakan investigasi; 4)Melaksanakan investigasi; 5) 

Menganalisis data dan bukti; 6) Membangun pengetahuan baru; 7) 

Mengkomunikasikan pengetahuan baru. 

Langkah-langkah inilah kemudian digunakan dalam multimedia interaktif pada 

pembelajaran organ tubuh manusia dan hewan. Adapun langkah terebut dapat dilihat 

pada tabel 4 berikut: 
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Tabel 4   Langkah-langkah Inkuiri pada Multimedia Interaktif 

Langkah Inkuiri Kegiatan di Multimedia Interaktif 

Mengeksplorasi Fenomena Disajikan video apersepsi tentang organ tubuh manusia dan hewan 

Memfokuskan pada 

pertanyaan 

Disajikan tabel pertanyaan berdasarkan apersepsi. 

Merencanakan investigasi Disajikan pilihan menu materi organ tubuh manusia dan hewan, siswa 

memilih menu yang akan dipelajari terlebih dahulu. 

Melaksanakan investigasi Disajikan teks, gambar dan video tentang organ tubuh manusia dan 

hewan. 

Menganalisis data dan 

bukti 

Disajikan pertanyaan yang berhubungan dengan organ tubuh manusia 

dan hewan. 

Membangun pengetahuan 

baru 

Disediakan tabel evaluasi diri tentang kompetensi yang sudah atau belum 

dimengerti. Siswa memberi tanda V sesuai evaluasi diri siswa. 

Mengkomunikasikan 

pengetahuan baru 

Siswa melaporkan hasil pengamatan pada ruang cerita yang telah 

disediakan di multimedia interaktif.   

PENUTUP 

Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan, maka pembelajaran organ tubuh 

manusia berupa konsep membutuhkan objek konkret untuk diamati, agar didapatkan 

pengetahuan sebagai dasar berpikir kritis untuk menarik kesimpulan. Kegiatan 

mengamati ini melibatkan proses ilmiah melalui penginderaan. Penginderaan 

membentuk siswa untuk dapat menunjukkan perilaku keimanan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa sebagai hasil dari pengamatan terhadap objek. Selain itu siswa dapat 

menunjukkan sikap ilmiah dan mampu berpikir kritis.  

Kebutuhan terhadap penginderaan tersebut dapat diakomodasi oleh penggunaan 

multimedia interaktif. Pemilihan multimedia interaktif melalui tahap-tahap analisis 

kebutuhan, yaitu identifikasi karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, 

identifikasi sarana dan prasarana, dan identifikasi pengguna. Tahap-tahap analisis 

kebutuhan inilah kemudian menjadi dasar penggunaan media interaktif yang sesuai.  

Multimedia interaktif yang digunakan adalah multimedia interaktif berbasis 

inkuiri. Artinya, langkah-langkah penggunaan multimedia interaktif sesuai langkah-

langkah inkuiri. Berdasarkan karakteristik siswa kelas V Sekolah Dasar, maka jenis 

inkuiri yang digunakan adalah inkuiri terbimbing. Adapun langkah-langkahnya yaitu 

mengeksplor fenomena, memfokuskan pada pertanyaan, merencanakan investigasi, 

melaksanakan investigasi, menganalisis data dan bikti, membangun pengetahuan baru, 

dan mengkomunikasikan pengetahuan baru. Jadi, pembelajaran organ tubuh manusia 

dan hewan menggunakan multimedia interaktif berbasis inkuiri.  
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Abtsrak  
Pendidikan merupakan salah satu wadah dalam mengembangkan kemampuan dan 

daya saing manusia terjadi secara berkesinambungan dan fleksibel terhadap 

perubahan. Perubahan yang kerap dijumpai adalah menuntut pengemasan kurikulum 

dalam jenjang pendidikan formal berbasis pembelajaran lingkungan sekitar. Dengan 

melibatkan lingkungan sekitar sebagai salah satu sumber belajar diharapkan mampu 

mencapai kebermaknaan belajar. Kebermaknaan belajar bukan hanya membahas 

jenjang pendidikan dasar, akan tetapi kebermakanaan belajar meliputi seluruh 

jenjang pendidikan. Kebermaknaan belajar tidak terlepas dengan hal-hal terdekat 

pebelajar atau lingkungan sekitar pebelajar. Pengintegrasian lingkungan sekitar 

dapat dilakukan dengan pengintegrasian kearifan lokal dalam muatan pembelajaran. 

Pengintegrasian kearifan lokal dalam pembelajaran sering dijumpai pada hasil-hasil 

penelitian pengembangan dengan tujuan menghasilkan produk yang dapat 

memudahkan pembelajaran. Outputnya tentu pada mutu pendidikan. Pencapaian 

pembelajaran yang maksimal pada akhirnya akan menghasilkan mutu pendidikan 

yang maksimal juga. 

Kata kunci: bahan ajar, kearifan lokal, pendidikan.  

Pada era modernisasi sekarang ini, kreativitas dalam pengembangan bisa 

dilakukan oleh siapa saja. Modernisasi telah melahirkan kecanggihan teknologi begitu 

mutakhir sehingga menuntun kita untuk tidak sekedar konsumtif akan tetapi jauh lebih 

produktif. Fenomena tersebut dapat dilihat dari variasi dari hasil-hasil pengembangan, 

terkhususnya pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar yang biasanya 

dilakukan oleh ahli  dalam bidangnya, kini juga bisa dilakukan oleh siapapun secara 

otodidak. Pengembangan bahan ajar ini bukan berarti terlepas dari aturan-aturan dalam 

pengembangan, sebab pengembangan bahan ajar juga selalu dilakukan berdasar pada 

teori dan prosedur-prosedur yang terdapat dalam pengembangan tersebut.  

Pengembangan bahan ajar menghasilkan berbagai macam produk seperti buku 

ajar, modul, buklet, handbook dan lain-lain. Produk-produk hasil pengembangan 

tersebutlah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber belajar dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kualitas pembelajaran tersebut bukan 

hanya berfokus pada hasil pembelajaran akan tetapi juga mempertimbangkan proses 

pembelajaran itu sendiri. Dengan melaksanakan pembelajaran yang menyeimbangkan 

antara proses dan hasil pembelajaran, diharapkan siswa akan lebih mudah dalam 

memahami materi dan pencapaian tujuan pembelajaran lebih maksimal. 

PEMBAHASAN 

Pengembangan Bahan Ajar 

Smaldino (2011: 7-9) menjelaskan bahwa bahan-bahan pengajaran atau bahan 

ajar merupakan benda-benda spesifik yang digunakan dalam sebuah pelajaran yang 

memengaruhi kegiatan belajar siswa. Keberadaan bahan-bahan ajar sangat penting 

dikarenakan rancangan dan pemanfaatan bahan-bahan pengajaran atau bahan ajar 

merupakan sebuah ―transportasi‖ yang menciptakan interaksi antara siswa dengan 
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bahan ajar tersebut sehingga dapat menciptakan dan memperkuat esensi pembelajaran. 

Bahan ajar yang kurang baik, tidak tersusun sesuai kebutuhan, atau diatur dalam 

susunan yang buruk, akan menghasilkan pembelajaran yang kurang maksimal. Bahan 

ajar yang dirancang dan disusun dengan baik dapat disimpan, digunakan dan 

dimanfaatkan kembali dalam berbagai cara. Hal tersebut ditegaskan pula oleh National 

Center for Vocational Education Research Ltd (dalam Prastowo, 2013:297) 

menjelaskan bahwa yang dimaksud bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di dalam kelas. Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun 

secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau 

suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan 

bahan yang digunakan sebagai penyampai informasi berupa materi dan disusun secara 

sistematis yang memuat tentang kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa. Bahan ajar 

dapat dijumpai dalam berbagai macam bentuk, baik yang bersifat tertulis maupun tidak 

tertulis tergantung kebutuhan dalam pembelajaran. Bahan ajar yang sering digunakan 

ternyata masih memiliki beberapa kekurangan sehingga dibutuhkan buku suplemen 

yang dapat menutupi keterbatasan bahan ajar tersebut. Untuk itu, dilakukanlah 

pengembangan bahan ajar sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan 

permaslaahan tersebut. 

Dalam pengembangan  bahan ajar terdapat beberapa model pengembangan yang 

sering diadaptasi oleh pengembang sebagai dasar selama melakukan pengembangan. 

Model-model pengembangan tersebut seperti model pengembangan Dick & Carey, 

Borg and Gall, ADDIE, ASSURE, R2D2, 4D dan masih terdapat model pengembangan 

yang lain. Model-model pengembangan tersebut memiliki sintaks masing-masing yang 

merupakan tahapan-tahapan yang akan memandu pengembang dalam melakukan 

pengembangan. Pemilihan model-model tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

dan tujuan pegembangan.  

Akbar (2013: 34-36) menjabarkan 8 komponen utama buku ajar yang baik. 

Adapun 8 komponen utama tersebut sebagai berikut: (1) akurat (akurasi), akurasi 

merupakan komponen yang berkaitan dengan beberapa aspek yaitu, aspek kecermatan 

penyajian, benar memaparkan hasil penlitian, dan tidak salah mengutip pendapat pakar; 

(2) sesuai (relevansi), komponen tersebut berkaitan dengan kesesuaian antara 

kompetensi yang harus dikuasai dengan cakupan isi, kedalaman pembahasan, komptensi 

pembaca, terdapat relevasi antara materi, tugas, contoh penejelasan, latihan soal, 

kelengkapan uraian dan ilustrasi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh pembaca 

sesuai tingkat perkembangan pembacanya; (3) komunikatif, isi buku mudah dipahami 

pembaca, sistematis, jelas dan tidak mengandung kesalahan bahasa; (4) lengkap dan 

sitematis, buku ajar yang baik merincikan kompetensi yang harus dikuasai pembaca, 

meberikan manfaat pentingnya penguasaan kompetensi bagi kehidupan pembaca, 

menyajikan daftar isi, menyajikan daftar pustaka. Sehingga uraian materinya sistematis, 

mengikuti alur pikir sederhana ke kompleks, beranjak dari lokal ke global; (5) 

berorientasi pada siswa (student-centered), komponen tersebut mengaskan bahwa buku 

yang baik melibatkan siswa dalma kelas, mendorong rasa ingin tahu siswa, terjadi 

interaksi antara siswa dengan sumber belajar, menstimulus siswa membangun 

pengetahuan sendiri, menyemangati siswa belajar secara berkelompok, dan memotivasi 

siswa mengamalkan isi bacaan; (6) berpihak pada ideology bangsa dan Negara, hal ini 

terkait dengan penanaman nilai-nilai pancasila melalui buku. Buku ajar yang baik 
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adalah buku yang harus mendukung ketakwaan kepada Tuhan YME, mendukung 

pertumbuhan nilai kemanusiaan, mendukung kesadaran akan kemajemukan masyarakat, 

mendukung tumbuhnya rasa nasionalisme, mendukung tumbuhnya kesadaran hukum 

dan cara berpikir logis; (7) kaidah bahasa yang benar,  merujuk pada penggunaan ejaan, 

istilah dan struktur kalimat yang tepat; dan (8) terbaca, buku ajar yang keterbacaanya 

tinggi mengandung panjang kalimat dan struktur kalimat yang sesuai pemahaman 

pembaca, panjang alineanya pun sesuai pemahaman pembaca. 

Kearifan Lokal 
Kearifan lokal dapat diartikan dari berbagai aspek. Oleh karenanya, kearifan 

lokal memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung dari segi atau aspek mana kita 

memandang. Sumarmi dan Amiruddin (2014: 13) kearifan lokal adalah pengetahuan 

lokal yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu 

lingkungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya, dan 

diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. 

Konsep kearifan lokal atau sistem pengetahuan lokal (Indegenous Knowledge System) 

oleh Marzali (dalam Sumarmi dan Amiruddin, 2014: 13) menjelaskan bahwa kearifan 

lokal adalah pengetahuan yang khas milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang 

telah berkembang sekian lama sebagai hasil proses hubungan antara manusia dengan 

lingkungannya. Hal tersebut juga ditegaskan oleh bebrapa hasil-hasil penelitian yang 

mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sebuah penelitian seperti, Syukron (2015) 

pengetahuan lokal dan kecerdasan lokal merupakan kemampuan komunitas masyarakat 

tertentu untuk mempertahankan identitasnya dari pengaruh budaya luar, bahkan mampu 

menggambarkan kecerdasan masyarakat tersebut dalam menunjukkan identitasnya. 

Senada dengan pendapat Sukron, Sukmawati (2015) menjelaskan bahwa pendidikan 

berbasis kearifan lokal merupakan pendidikan yang mengajarkan siswa untuk selalu 

dekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi sehari.hari. pendidikan berbasis 

kearifan lokal yang dimaksud adalah sebuah model pembelajaran yang meliput 

relevansi kecakapan pengembangan hidup dengan berpijak pada pemberdayaan 

keterampilan serta potensi lokal pada tiap-tiap daerah. Kecerdasan lokal sebagai sebuah 

identitas inilah yang sering diintegrasikan ke dalam muatan-muatan materi ajar untuk 

memudahkan siswa dalam memahami materi dan menggali kembali nilai-nilai kearifan 

lokal yang dimiliki.  

Berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kearifan 

lokal merupakan pengetahuan, pandangan hidup, atau kecerdasan lokal atau setempat 

yang dipercaya dan diyakini dapat membantu manusia dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan. Sulastriyono (2005) mengidentifikasi kearifan lokal ke dalam tiga ranah, 

yaitu ranah pertama adalah hubungan manusia dengan manusia, ranah kedua adalah 

hubungan manusia dengan alam dan ranah ketiga hubungan manusia dengan Tuhan. 

Tiga ranah tersebut masing-masing melahirkan nilai-nilai kearifan lokal yang 

terkandung dalam setiap hubungan yang terjalin. Nilai-nilai inilah yang kemudian 

terakomodasi dalam sistem kehidupan dan kpercayaan manusia sehingga menjadi 

sebuah keyakinan yang penting untuk dipertahankan. Beberapa fungsi kearifan lokal 

(Sumarmi dan Amiruddin, 2014:13) berikut yang menguatkan ketiga ranah tersebut 

antara lain: (1) sebagai penanda identitas sebuah komunitas; (2) sebagai elemen perekat 

(aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan; (3) kearifan lokal 

memberikan warna kebersamaan bagi seluruh komunitas; (4) mengubah pola pikir dan 

hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common 

ground/kebudayaan yang dimiliki; dan (5) mendorong terbangunnya kebersamaan, 
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apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai 

kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai 

berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi. 

Selain itu terdapat dua jenis pendekatan kearifan lokal menurut Eckersley (1992) 

dan Setiawan (2006) dalam Marfai (2013: 37) yaitu pendekatan Human Welfare 

Ecology dan pendekatan Politik Ekologi. Pendekatan human welfare ecology 

menekankan bahwa kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak terjamin 

keadilan lingkungan, khusunya terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu 

perlu strategi untuk dapat menerapkannya. Sementara itu, politik ekologi merupakan 

upaya untuk mengkaji sebab akibat perubahan lingkungan yang lebih kompleks 

daripada sekedar sistem biofisik yakni menyangkut distribusi kekuasaan dalam suatu 

masyarakat. 

Pemanfaatan Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kearifan Lokal dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Beberapa penelitian yang menghasilkan produk berupa bahan ajar telah banyak 

dilakukan. Penelitian ini biasa dikenal dengan istilah penelitian dan pengembangan. 

Dalam hal ini, peneliti tidak hanya menemukan masalah di lapangan akan tetapi 

mencoba untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian dan pengembangan ini juga mengkaji 

kebutuhan-kebutuhan pendukung yang dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam 

produk yang akan dihasilkan. Produk yang paling sering dijumpai adalah bahan ajar 

berbasis kearifan lokal, budaya lokal, potensi ataupun keunggulan lokal. Berikut 

beberapa hasil kajian tentang penelitian dan pengembangan yang telah di lakukan oleh 

peneliti-peneliti terdahulu dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan jenjang 

perkuliahan yang menghasilkan sebuah produk berupa bahan ajar berbasis kearifan 

lokal yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan di lapangan dan meningkatkan 

mutu pendidikan. Penelitian dan pengembangan berbasis kearifan lokal dapat dilihat 

pada tabel 1 berikut. 
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Tabel 1 Penelitian dan Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kearifan Lokal 

No Nama Produk yang Dihasilkan 

Persentase 

Kevalidan Hasil 

Pengembangan 

Kriteria Hasil 

Pengembangan 

1 Tyas Deviana Modul Pembelajaran Berbasis 

Kearifan Lokal Kabupaten 

Tulungagung untuk Kelas V SD 

Tema Bangga Sebagai Bangsa 

Indonesia 

86% 

Sangat 

Baik/valid 

 2 Ahmad 

Syukron 

Bahan ajar teks deskripsi berbasis 

kearifan lokal untuk SMP di 

Jember 

90% 

Sangat 

Baik/valid 

3 Prima 

Zulvarina 

Media Pembelajaran Menyimak 

Dongeng Bermuatan Kearifan 

Lokal untuk Siswa SMP 

81,25% 

Sangat 

Baik/layak 

4 I Gede Ade 

Putra Adnyana 

Modul Geografi model Depdiknas 

Berbasis Kearifan Lokal Bali 

pada Kompetensi Inti 

Pengetahuan Lingkungan Hidup 

SMA/Ma Kelas XI 

75,56% 

 

Baik/Layak 

5 Ida Bagus 

Made Astawa 

Kurikulum Geografi Berkearifan 

Lokal untuk SMA 

- 

Baik/Layak 

* Tidak dilakuan 

uji validasi ahli, 

hanya melalui uji 

pengguna 

6 Sukmawati  Suplemen Bahan Ajar 

Pengetahuan Lingkungan 

Berbasis Kearifan Lokal  

84,93% 

Sangat 

Baik/valid 

Sumber: Kajian literatur Tesis dan Disertasi Perpustakaan Pascasarjana Universitas Negeri Malang 

1. Tyas Deviana melakukan sebuah penelitian dan pengembangan berupa Modul 

Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Kabupaten Tulungagung untuk Kelas V SD 

Tema Bangga Sebagai Bangsa Indonesia. Modul tersebut mengintegrasikan kearifan 

lokal Tulung agung sepeti budaya ataupun potensi lokal yang terdapat di daerah 

tersebut ke dalam materi pembelajaran. Berdasarkan uji validasi yang dilakukan 

oleh ahli dapat dilihat bahwa kriteria kelayakan memenuhi kriteria sangat layak 

dengan persentase kevalidan sebesar 86%. Penelitian dan pengembangan tersebut 

merupakan penelitian dan pengembangan produk yang dilakukan untuk jenjang 

sekolah dasar (SD) sekaligus sebagai tugas dalam penyelesaian studi Magister pada 

tahun 2015.  

2. Ahmad Syukron dalam penelitian dan pengembangan yang dilakukan, menghasilkan 

produk berupa Bahan ajar teks deskripsi berbasis kearifan lokal untuk SMP di 

Jember. Bahan ajar teks deskripsi tersebut merupakan sebuah panduan atau 

pedoman bagi siswa SMP dalam menyususn sebuah teks deskripsi sederhana. 

Kearifan lokal dijadikan sebagai muatan materi yang dapat menstimulus siswa 

dalam membangun imajinasi mereka menyusun sebuah teks deskripsi. Berdasarkan 

hasil validasi ahli menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan tersebut 

menmenuhi kriteria sangat valid/baik dengan persentase sebesar 90%. Penelitian dan 

pengembangan tersebut merupakan penelitian dan pengembangan produk yang 

dilakukan untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sekaligus sebagai tugas 

dalam penyelesaian studi Magister pada tahun 2015. 

3. Prima Zulvarina pada Tahun 2015 melakukan penelitian pengembangan yang 

menghasilkan produk berupa Media Pembelajaran Menyimak Dongeng Bermuatan 
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Kearifan Lokal untuk Siswa SMP. Media pembelajaran yang dihasilkan merupakan 

media yang akan digunakan dalam pembelajaran menyimak dongeng. Dalam 

menyajikan dongeng tersebutlah penelit mencoba mengintegrasikan kearifan lokal 

dalam karakter-karakter dongeng tersebut. Hasil validasi oleh ahli yang ditunjukkan 

dalam penelitian dan pengembangan tersebut memenuhi kriteria sangat layak/baik 

dengan persentase 81,25%. Penelitian dan pengembangan tersebut merupakan 

penelitian dan pengembangan produk yang dilakukan untuk jenjang sekolah 

menengah pertama (SMP) sekaligus sebagai tugas dalam penyelesaian studi 

Magister pada tahun 2015. 

4. I Gede Ade Putra Adnyana melakukan penelitian dan pengembangan yang 

menghasilkan produk berupa Modul Geografi model Depdiknas Berbasis Kearifan 

Lokal Bali pada Kompetensi Inti Pengetahuan Lingkungan Hidup SMA/Ma Kelas 

XI.  Modul tersebut kemudian divalidasi dan diuji cobakan. Berdasarkan hasil 

validasi diperoleh kriteria layak/baik dengan persentase 75,56%. Penelitian dan 

pengembangan tersebut merupakan penelitian dan pengembangan produk yang 

dilakukan untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) sekaligus sebagai tugas 

dalam penyelesaian studi Doktor  pada tahun 2014. 

5. Ida Bagus Made Astawa melalui penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

menghasilkan produk berupa Kurikulum Geografi Berkearifan Lokal untuk SMA. 

Kurikulum tersebut berbeda dengan kurikulum yang pada umumnya dikarenakan 

kurikulum pengembangan tersebut diintegrasikan dengan kearifan lokal yang 

menjadi penunjang dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kurikulum  tersebut 

tidak melalui tahap validasi ahli akan tetapi diuji cobakan pada dua sekolah berbeda 

untuk melihat hasil pengembangan tersebut. Berdasarkan hasil uji coba kriteria 

layak/baik dengan persentase 75,56%. Penelitian dan pengembangan tersebut 

merupakan penelitian dan pengembangan produk yang dilakukan untuk jenjang 

sekolah menengah atas (SMA) sekaligus sebagai tugas dalam penyelesaian studi 

Doktor  pada tahun 2014. 

6. Sukmawati melakukan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk 

berupa Suplemen Bahan Ajar Pengetahuan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal. 

Bahan ajar tersebut merupakan buku pendukung dalam pembelajaran di kelas bagi 

mahasiswa. Dalam bahan ajar tersebut terdapat kearifan lokal yang menjadi ciri khas 

pengembangan. Berdasarkan hasil validasi ahli, bahan ajar tersebut memenuhi 

kriteria sangat layak dengan persentase 84,93%. Penelitian dan pengembangan 

tersebut merupakan penelitian dan pengembangan produk yang dilakukan untuk 

jenjang perkuliahan strata satu (S-1) jurusan Geografi sekaligus sebagai tugas dalam 

penyelesaian studi Magister  pada tahun 2015. 

Berdasarkan beberapa penelitian dan pengembangan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat diketahui bahwa produk-produk yang dikembangkan, meskipun 

memiliki kekurangan akan tetapi bisa dijadikan sebagai suplemen dalam pembelajaran. 

PENUTUP 

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang sering 

dilakukan dalam memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Seiring dengan adanya 

produk-produk pengembangan tersebut, dijadikanlah sebagai salah satu solusi dalam 

pemanfaatan pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Diharapkan dengan 

pembelajaran yang mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam materi yang diajarkan, 

dapat memudahkan pebelajar dalam memahami materi. Selain itu, kearifan lokal yang 
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terdapat dalam suatu daerah tetap dipertahankan sebagai salah satu sumber belajar. 

Sehingga, pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan hasil dari 

pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal, akan membantu dalam meningkatkan 

mutu pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. 
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Abstrak 
Perkembangan IPTEK membawa perubahan di segala bidang. Teknologi yang 

semakin canggih memaksa manusia mengikuti perkembangan agar tidak tertinggal. 

Pendidikan modern sangat menekankan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. 

Pembelajaran matematika di SD harus memberikan pemahaman mendalam kepada 

siswa tentang konsep-konsep. Memahami suatu konsep jauh lebih penting daripada 

menghafalkan. Guru dituntut lebih kreatif dalam memilih metode pembelajaran dan 

media yang akan digunakan.Pemakaian multimedia dalam pembelajaran dapat 

membuat konsep abstrak menjadi lebih konkret. Konsep yang konkret akan lebih 

bermakna dalam pembelajarannya.Multimedia pembelajaran ini dimaksudkan untuk 

mempermudah siswa mempelajari materi bangun ruang.Penggunaan multimedia 

interaktif sangat menarik dan mampu meningkatkan perhatian, fokus, dan kemauan 

siswa sehingga menambah kualitas belajar. 

Kata kunci: Pembelajaran matematika di SD, bangun ruang, multimedia interaktif 

 

Perkembangan zaman hampir selalu dikaitkan dengan adanya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Dengan teknologi yang semakin canggih, 

batas ruang dan waktu seakan tidak berarti. Banyak yang menyebutkan dengan istilah 

arus globalisasi. Globalisasi membawa dampak perubahan pada hampir semua tatanan 

sendi kehidupan manusia, baik dalam kehidupan berbudaya, sosial, ekonomi, maupun 

bidang pendidikan. Pembangunan nasional Indonesia dalam bidang pendidikan 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, menerangkan 

bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas 

dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak 

mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan agar tidak 

semakin jauh tertinggal dari negara-negara yang telah maju peradabannya. Dalam 

kaitannya dengan bidang pendidikan, guru diharapkan mampu membawa teknologi ke 

dalam kelas dan mengkolaborasikan dengan pembelajaran. Guru dapat dikatakan 

profesional apabila mampu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

bermakna bagi siswanya. Ketika siswa mampu memahami apa yang dipelajari dan dapat 

mengaplikasikan ilmunya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka itulah yang 

sebenarnya dikatakan bermakna. Siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal, tetapi 

harus mengalami sendiri.  

Pembelajaran matematika di SD harus mampu memberikan pemahaman yang 

mendalam kepada siswa tentang konsep-konsep. Memahami suatu konsep akan jauh 

lebih penting daripada menghafalkan. Atau dapat dikatakan bahwa  menemukan rumus 

akan lebih diingat daripada hanya menghafal. Siswa usia Sekolah Dasar masuk pada 

tahapan kemampuan berpikir operasional konkret. Mereka berpikir atas dasar 

pengalaman nyata yang pernah dilihat atau dialami sendiri serta mampu memecahkan 

mailto:novinsuryono@gmail.com
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masalah dengan cara mengamati atau melakukan sesuatu terhadap masalah itu.Hal 

tersebut tidak akan tercapai jika pembelajaran berlangsung apa adanya.  

Praktek di lapangan menunjukkan bahwa guru masih menggunakan buku siswa 

dan buku guru sebagai pedoman mengajar serta media yang digunakan seadanya. 

Misalkanpembelajaran tentangbangunruang, media yang digunakanhanyagambar di 

papantulis. Kalaupun menggunakan multimedia, yang ditampilkan masih berupa teks 

dan gambar-gambar diam sehingga siswa terlihat bosan dan kurang tertarik. Selain itu, 

guru SD biasanya dibebani dengantugas-tugastambahanseperti bendahara BOS, sarana-

prasarana, kesiswaan, kurikulum, kehumasan sertamembuat administrasimengajar (RPP, 

jurnal, analisis, program semester, program tahunan, silabus). Hal tersebut tentu akan 

menguras waktu, tenaga, dan pikiran sehingga kesempatan untuk membuat media 

berkualitas kurang.   

Minimnya pengetahuan guru dalam mengembangkan media pembelajaran juga 

menjadi permasalahan mendasar. Hal ini dikarenakan kurangnya kontribusi dinas terkait 

dalam memberikan pelatihan pembuatan media pembelajaran sehingga guru hanya 

mampu menampilkan media seadanya. Guru-guru sebenarnya berkeinginan membuat 

media pembelajaran interaktif yang memadukan antara teks, gambar, animasi, audio, 

dan video. Keinginan tersebut rasanya bukan tanpa alasan karena siswa terlihat sangat 

antusias jika diputarkan film animasi.  

Oleh karenanya, guru dituntut untuk lebih kreatif, baik ketika memilih metode 

pembelajaran dan media yang akan digunakan. Media pembelajaran mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan proses belajar 

mengajar. Pemakaian multimedia dalam pembelajaran dapat membuat konsep abstrak 

menjadi lebih konkret. Konsep yang konkret tersebut tentu akan membuat materi lebih 

bermakna dalam pembelajarannya. Berdasarkan karakteristik siswa usia Sekolah Dasar 

dan pentingnya penggunaan media pembelajaran, maka salah satu alternatif media 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah multimedia interaktif.  

PEMBAHASAN 

Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Ruseffendi (1993:12) menjelaskan bahwa matematika merupakan sebuah bahasa 

yang disimbolkan, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu 

tentang adanya pola keteraturan, ilmu tentang struktur yang terorganisasi.Soejadi 

(2000:11) juga menjelaskan bahwa matematika adalah suatu bidang ilmu yang 

mempunyai objek tujuan abstrak, bertumpu dengan adanya kesepakatan-kesepakatan 

dan memiliki pola pikir deduktif. Matematika diarah kan untuk mengajak siswa berpikir 

terstruktur mulai dari yang konkret ke yang abstrak. Sumardyono (2004:28) 

menjelaskan bahwa secara umum matematika merupakan ilmu yang terstruktur dan 

terorganisir,  ilmu yang dapat dianggap sebagai alat mencari solusi berbagai masalah 

dalam kehidupan sehari-hari, memiliki pola pikir deduktif, sebagai cara bernalar, 

menggunakan bahasa artifisial/bahasa simbol, dan dapat dipandang sebagai seni yang 

kreatif. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang matematika, dapat diambil 

kesimpulan bahwa matematika merupakan konsep ilmu tentang berpikir logika/bernalar 

mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang memiliki struktur atau 

keteraturan pola pikir deduktif yang biasanya ditulis dengan simbol-simbol tertentu. 

Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar telah diajarkan sejak siswa kelas 1. Dalam 

pembelajarannya, matematika merupakan muatan pelajaran yang memerlukan 
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pemahaman konsep-konsep. Memahami suatu konsep akan jauh lebih bermakna 

daripada menghafalkan. 

Kajian Materi Bangun Ruang 

Ruseffendi (1993:47) secara umum mengungkapkan bahwa bangun ruang 

merupakan bangun yang tersusun atas beberapa bangun datar, mempunyai rongga dan 

dapat diisi serta  memiliki unsur 3 dimensi. Ardhianingsih (2010:34) menyimpulkan 

bahwa konsepsi siswa sekolah dasar tentang bangun ruangsangat bervariasi. Misalnya 

dalam menyatakan definisi kubus, siswa mengartikan sebagai bangun ruang yang 

mempunyai 6 sisi, 8 titik sudut dan 12 rusuk. Muhsetyo (2008:12) memberikan 

penjelasan tentang bangun ruang yaitu sejenis benda ruang beraturan yang mempunyai 

rusuk, sisi dan titik sudut. Media bangun ruang dapat menyerupai kotak, dengan bentuk 

yang massif, berongga, dan mempunyai kerangka.Sartono Wirodikromo (2003:2) 

mendefinisikan bangun ruang kubus, balok, dan tabung sebagai berikut: kubus yaitu 

sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk 

persegi yang sama dan sebangun atau kongruen, balok yaitu sebuah benda ruang yang 

dibatasi oleh 6 sisi datar yang masing-masing berbentuk persegi panjang, mempunyai 6 

sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut, tabung yaitu sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 2 

sisi datar yang berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung yang berbentuk persegi panjang. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi 

yang memiliki ruang/rongga yang dapat diisi, dibatasi oleh beberapa bangun datar yang 

beraturan, serta mempunyai unsur sisi, rusuk dan titik sudut. Misalnya: balok, kubus, 

tabung. Materi tentang bangun ruang telah diperkenalkan kepada siswa sekolah dasar 

sejak kelas IV. Pembelajaran tentang bangun ruang diarahkan untuk membentuk siswa 

memiliki kemampuan spasial yaitu kemampuan memanipulasi obyek benda, pergerakan 

benda dan tekstur benda.   

Multimedia Interaktif 

Munadi (2012:150) menjelaskan bahwa multimedia interaktif merupakan alat 

bantu/media yang dapat melengkapi atau bahkan menggantikan fungsi guru sebagai 

sumber belajar. Dalam multimedia interaktif terdapat tombol navigasi dapat 

mempermudah siswa untuk belajar secara mandiri, dalam artian kontrol sepenuhnya ada 

pada siswa.  

Munir (2013:110) menjelaskan bahwa multimedia interaktif adalah suatu 

multimedia yang dirancang oleh seseorang agar tampilannya memenuhi fungsi untuk 

menginformasikan pesan dan memiliki sisi interaktifitas kepada penggunanya. Dalam 

hal ini adalah adanya hubungan timbal balik antara  pengguna yang terlibat interaksi 

dengan program aplikasi.Prastowo (2012:330) menjelaskan bahwa multimedia interaktif 

merupakan media pembelajaran yang mengkombinasikan beberapa media (audio, video, 

teks, atau grafik) yang memiliki sifat interaktif antara pengguna dan media. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa 

multimedia interaktif merupakan perpaduan dari beberapa media (audio, video, teks, 

atau grafik) yang di dalamnya terdapat fungsi interaktif dan disertai tombol navigasi 

untuk mempermudah siswa belajar secara mandiri. Multimedia interaktif dapat 

melengkapi atau bahkan menggantikan fungsi guru sebagai sumber belajar. 

Kelebihan Multimedia Interaktif 

Pembelajaran menggunakan multimedia interaktif dapat membantu siswa 

memahami pelajaran. Perpaduan antara beberapa media membuat siswa lebih tertarik 
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dan tidak mudah bosan. Arsyad (2014:26) menjelaskan tentang kelebihan penggunaan 

multimedia interaktif dalam proses pembelajaran diantaranya: 

a. Penyajian pesan dan informasi semakin jelas sehingga diharapkan dapat 

memperlancar dan meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. 

b. Mampu menimbulkan motivasi belajar dan memungkinkan siswa untuk belajar 

secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

c. Mampu mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

d. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungannya, serta memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan 

masyarakat atau siswa dengan lingkungannya.  

Hal senada juga diungkapkan Waldopo (2011)bahwa kelebihan multimedia 

interaktif antara lain meningkatkan efisiensi belajar, meningkatkan motivasi belajar, 

memfasilitasi belajar aktif, memfasilitasi belajar eksperimen, memfasilitasi kegiatan 

belajar yang berpusat pada peserta didik, memfasilitasi kegiatan belajar yang lebih 

bebas dan menyenangkan. Multimedia dapat dijadikan sebagai sarana belajar 

yangefektif dan efisien untuk mengirimkan informasi dari guru kepada siswa. 

Multimedia juga mampu mengkonstruksi/membangun pengetahuan. Kelebihan yang 

dimiliki multimedia interaktif hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin, agar dapat 

dijadikan solusi untuk menjawab permasalahan yang dialami siswa ketika pembelajaran 

bersifat verbal. 

Multimedia Interaktif Dalam Pembelajaran 

Munir (2013:115) menjelaskan bahwa siswa akan sangat terbantu dengan 

adanya multimedia interaktif dalam pembelajaran karena multimedia interaktif 

mempunyai banyak aplikasi untuk menampilkan animasi dan simulasi. Animasi dapat 

digunakan untuk menarik perhatian siswa. Animasi juga dapat membantu proses 

pembelajaran karena siswa dapat melakukan proses kognitif jika dibantu dengan 

animasi.  

Sumarni (2013) menjelaskan bahwa penerapan pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif mampu meningkatkan penguasaan konsep kimia terintegrasi kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa sampai pada tingkat pencapaian kategori tinggi untuk 

kemampuan berpikir kritis, kreatif, kemampuan memutuskan, dan memecahkan 

masalah. Pentingnya multimedia interaktif dalam pembelajaran juga diungkapkan oleh 

Afriani (2015) dalam penelitiannya yaitu setiap indicator kognitif mengalami 

peningkatan, khususnya pada indicator kognitif C2 dimana kelas eksperimen memiliki 

nilai yang lebih tinggi dari kelas kontrol, sehingga hasilnya berbeda signifikan. 

Sedangkan indicator kognitif C4 untuk kelas eksperimen dan control tidak berbeda 

signifikan. Dengan ini kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dari kelas 

kontrol. Pada rata-rata aktivitas, diketahui aktivitas siswa yang menggunakan 

multimedia interaktif lebih tinggi. 

Penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran harus sesuai dengan 

kondisi tertentu sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Ely 

(dalam Sadiman, 2010:85) mengemukakan beberapa alasan digunakannya multimedia 

interaktif dalam pembelajaran harus memperhatikan tujuan dan isi, karakteristik siswa, 

strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu, sumber serta 

prosedur penilaian. Dick dan Carey (dalam Sadiman, 2010:86) mengungkapkan bahwa 

untuk memilih media pembelajaran perlu memperhatikan tujuan dari perilaku belajar. 

Terdapat juga faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media 
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pembelajaran, yaitu ketersediaan sumber setempat, dana, tenaga, fasilitas untuk 

memproduksi media, keluwesan, kepraktisan, ketahanan media serta efektifitas biaya. 

Berkaitan dengan sumber daya dan sumber dana, pembelajaran matematika materi 

bangun ruang ini menggunakan multimedia interaktif berbasis PowerPoint yang mudah 

dipelajari dan dibuat oleh guru dibandingkan dengan multimedia interkatif yang lain 

seperti Macromedia Flash atau Prezi. Biaya pembuatan multimedia interaktif 

PowerPoint juga lebih murah.Matematika merupakan pembelajaran yang banyak 

memuat konsep-konsep.Pemakaian multimedia dalam pembelajaran dapat menjadikan 

konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Konsep yang konkret tersebut tentu akan 

lebih mudah dipahami karena pemahaman konsep sangat penting untuk pembelajaran 

matematika.  

Karakteristik Siswa SD dan Kemampuan Multimedia Interaktif 

Siswa Sekolah Dasar (SD) secara umum adalah siswa yang berusia antara 6-12 

tahun yang mempunyai karakteristik sendiri.Sardiman (2001:118) menjelaskan bahwa 

karakteristik siswa adalah keseluruhan perilaku dan kemampuan yang ada pada siswa 

sebagai hasildari pembawaan dan didikan lingkungan sosialnya sehingga menentukan 

pola aktivitas dalam meraih cita-citanya.  

Beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai karakter siswa yaitu (1) 

Karakteristik atau keadaan yang berkaitan dengan kemampuan awal misalnya 

intelektual, kemampuan berpikir, dan aspek keterampilan, (2) Karakteristik yang 

berhubungan dengan latar belakang sosial, (3) Karakteristik yang berkaitan dengan 

perbedaan kepribadian seperti sikap,perasaan, motivasi. Yang tak kalah penting dalam 

memahami karakteristik siswaadalahharus mengetahui tentang perkembangan 

intelektual, fisik-motorik serta perkembangan sosialnya. 

Suryabrata (2011:204)menjelaskan bahwa masa usia SDadalah masa intelektual. 

Ditandai dengan keterbukaan keinginan anak untuk mendapatkan pengetahuan dan 

pengalaman. Secara relatif anak-anak lebih mudah dididik daripada masa sebelumnya 

dan sesudahnya. Menurut Piaget (dalam Yusuf,2014:61) usia anak SD termasuk pada 

tahap berpikir operasional konkret. Siswa mampu mengelompokkan,menghubungkan 

atau menghitung dan memecahkan masalah.  

Penggunaan multimedia interaktif sangat sesuai dengan karakteristik siswa dan 

karakteristik multimedia itu sendiri. Warsita (2008:36) menjelaskan bahwa karakteristik 

multimedia interaktif adalah dapat digunakan secara acak sesuai keinginan siswa, 

menerapkan prinsip konstruktivisme, dan interaktivitas yang tinggi. Munir (2013:116) 

menjelaskan bahwa karakteristik multimedia interaktif mampu memperkuat respon 

dengan cepat dan sesering mungkin serta dapat mengontrol kecepatan belajar siswa itu 

sendiri.   

Berdasarkan pemaparan tentang karakteristik siswa dan kemampuan multimedia 

interaktif, dapat diketahui bahwa siswa SD berada pada tahap berpikir operasional 

konkret. Penggunaan multimedia interaktif mampu menjadi jembatan untuk 

mengkonkretkan yang abstrak. Selain itu, multimedia interaktif juga dapat digunakan 

secara acak, dapat merespon dengan cepat dan berulang, serta dapat mengontrol 

kecepatan belajar siswa.  

Pembelajaran Matematika SD Materi Bangun Ruang Menggunakan Multimedia 

Interaktif 
Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat serta teknologi yang 

semakin canggih mampu memangkas batas ruang dan waktu. Globalisasi membawa 
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dampak perubahan pada setiap sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali bidang 

pendidikan. Pembelajaran matematika di SD harus mampu memberikan pemahaman 

yang mendalam kepada siswa tentang konsep-konsep. Memahami suatu konsep akan 

jauh lebih penting daripada menghafalkan. Materi pelajaran bangun ruang telah 

diperkenalkan kepada siswa sekolah dasar sejak kelas IV. Pembelajaran tentang bangun 

ruang diarahkan untuk membentuk siswa memiliki kemampuan spasial yaitu 

kemampuan memanipulasi obyek benda, pergerakan benda dan tekstur benda 

Siswa usia Sekolah Dasar masuk pada tahapan kemampuan berpikir operasional 

konkret. Mereka berpikir atas dasar pengalaman nyata yang pernah dilihat atau dialami 

sendiri serta mampu memecahkan masalah dengan cara mengamati atau melakukan 

sesuatu terhadap masalah itu.  

Penggunaan multimedia interaktif sangat sesuai dengan karakteristik siswa dan 

karakteristik multimedia itu sendiri yang mampu menjadi jembatan untuk 

mengkonkretkan yang abstrak. Selain itu, multimedia interaktif juga sesuai dengan 

kondisi tertentu sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Dapat 

digunakan secara acak, bersifat konstruktivisme, dan interaktivitas yang tinggi, respon 

yang cepat dan berulang-ulang  serta dapat mengontrol kecepatan belajar siswa itu 

sendiri.   

Guru sebagai unsur penting dalam dunia pendidikan berkewajiban menciptakan 

pembelajaran yang menarik. Sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 

2013, dijelaskan bahwa pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berperan aktif 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Guru harus menjadi 

inovator pendidikan.  

PENUTUP 

Teknologi yang semakin canggih akan memaksa manusia untuk mengikuti 

perkembangan agar tidak tertinggal. Pendidikan modern seperti saat ini sangat 

menekankan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Guru harus mampu menjadi 

inovator dan dituntut lebih kreatif dalampembelajaran. Media pembelajaran mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan proses belajar 

mengajar. Multimedia dalam pembelajaran dapat membuat konsep yang abstrak 

menjadi lebih konkret. Multimedia dapat dijadikan sebagai sarana belajar yang efektif 

dan efisien untuk mengirimkan informasi dari guru kepada siswa serta mampu 

mengkonstruksi/membangun pengetahuan.  

Pembelajaran matematika di SD tidak lepas dari penanaman konsep-konsep yang 

abstrak. Multimedia interaktif mampu menjembatani proses mengkonkretkan yang 

abstrak. Konsep yang konkret akan membuat pembelajaran lebih bermakna. 

Penggunaan multimedia interaktif  bertujuan untuk memudahkan siswa mempelajari 

materi bangun ruang. Multimedia interaktif dalam pembelajaran akan membuat proses 

belajar mengajar semakin menarik serta mampu meningkatkan perhatian, fokus, dan 

kemauan siswa sehingga menambah kualitas belajar.Kelebihan yang dimiliki 

multimedia interaktif hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin, agar dapat dijadikan 

solusi untuk menjawab permasalahan yang dialami siswa ketika pembelajaran bersifat 

verbal.Disarankan kepada lembaga pendidikan khususnya sekolah-sekolah untuk 

menggunakan multimedia interaktif sebagai salah satu alternatif media pembelajaran. 
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Abstrak  

Perkembangan anak usia SD yang memasuki tahap operasional konkret maka untuk 

memperkenalkan konsep operasi penjumlahan dapat menggunakan obyek 

manipulatif. Obyek manipulatif yang dipakai untuk pembelajaran matematika 

berupa media. Media memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran 

terutama dalam pembelajaran matematika materi penjumlahan. Konsep penjumlahan 

dalam matematika akan mudah dipahami siswa apabila diselingi dengan permainan. 

Permainan matematika untuk mengenalkan konsep penjumlahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah puzzle dan ular tangga. Pengembangan media puzzle dan 

ular tangga dimodifikasi sesuai dengan tahapan konsep matematika Dienes yang 

dibagi menjadi 6 tahap.  

Kata kunci: Pembelajaran Matematika, Media, Puzzle, Ular tangga, Teori Dienes  

Matematika merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan dari 

serangkaian mata pelajaran yang ada. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

yang mendukung perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Mata pelajaran ini 

dianggap oleh sebagian besar siswa sebagai mata pelajaran yang sulit dan tidak 

menyenangkan, karena banyak siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam 

kegiatan dan proses pembelajaran. Menurut Marti dalam Sundayana (2013) meskipun 

matematika dianggap memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, namun setiap orang harus 

mempelajarinya karena dengan mempelajarinya matematika maka dapat memecahkan 

dan menyelesaikan masalah sehari-hari.  

Matematika merupakan bahasa simbolis yang bersifat abstrak serta mempunyai 

fungsi praktis, sebagai bekal bagi siswa untuk berpikir logis, analitis, sistematis, kritis 

dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat tersebut sejalan dengan Marshall 

Walker dalam Sundayana (2013) Mathematics maybe defined as the study of abstract 

structures and their interrelations. Konsep matematika akan dipahami dengan mudah 

bila bersifat konkret, maka dari itu pembelajaran matematika harus dilakukan secara 

bertahap. Dari tahapan konkret, semi konkret kemudian ke tahap abstrak.   

Menurut teori Piaget dalam Somakin (2010) usia siswa Sekolah Dasar (SD) 7-12 

tahun tahap perkembangan intelektualnya memasuki tahap operasional konkret. Pada 

periode ini tahap berpikir logika didasarkan pada manipulasi fisik dari suatu obyek. 

Perkembangan kognitif anak usia ini pada umumnya mengalami kesulitan dalam 

memahami matematika yang bersifat abstrak. Keabstrakan matematika relatif tidak 

mudah dipahami oleh anak kelas 1. Maka dari itu untuk memperlancar proses 

pembelajaran matematika materi penjumlahan guru memerlukan sebuah media atau alat 

peraga. Media atau alat peraga yang dipakai harus bersifat konkret untuk memudahkan 

siswa dalam menanamkan konsep penjumlahan.  

Media harusnya memberikan kontribusi yang positif dalam kegiatan dan proses 

pembelajaran. Menurut Sundayana (2013) pembelajaran dengan menggunakan media 

yang tepat akan memberikan hasil yang optimal bagi siswa dan guru terhadap materi 

dipelajarinya. Pembelajaran matematika di kelas 1 sangat penting menekankan media 

untuk mengembangkan pemahaman siswa. Media juga harus disesuaikan dengan tujuan 
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pembelajaran, karakteristik siswa dan materi yang akan dipelajari, tidak berdasarkan 

pada kesenangan dan kemenarikan siswa saja. Media yang tidak tepat akan memberikan 

hasil yang kurang bagus terhadap hasil belajar siswa. 

Menurut Asyhar (2012) dalam memilih media pembelajaran hendaknya 

mempertimbangkan secara cermat dan matang. Media yang digunakan untuk 

pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi yang 

dipelajari, metode atau pengalaman belajar yang telah dimiliki siswa, kesesuaian 

penyajian, mudah diakses dan dimanfaatkan, kerterjakauan dari aspek biaya, 

ketersediaan media, kualitas, tidak tergantung pada media tertentu, memberikan 

komunikasi dua arah, sesuai dengan kebutuhan stakeholder di lapangan, dan harus 

berorientasi pada siswa. Media juga harus dirancang dengan mempertimbangkan ruang 

lingkup materi pembelajaran, tanpa memperhatikan tingkat kesulitan penyajiannya sama 

sekali. Pada anak kelas 1 tidak menggunakan kalimat-kalimat yang panjang dan istilah-

istilah yang belum pernah dikenal oleh anak, supaya media dapat digunakan dengan 

mudah oleh siswa.  

Banyak sekali media yang dapat digunakan untuk membelajarkan konsep 

penjumlahan siswa kelas 1, misalnya menggunakan abakus, kartu bilangan, tangga 

bilangan, kerikil, ataupun biji-bijian. Penggunaan media di kelas 1 biasanya kurang 

maksimal dan terkadamh kurang menarik siswa untuk menggunakan. Pemakaian media 

hanya sebatas untuk menjelaskan dan menyelesaikan soal saja, tanpa didasari dengan 

penanaman konsep dari operasi penjumlahan. Guru secara aktif menggunakan media 

tersebut dan siswa tidak dilibatkan untuk menggunakan media, hal tersebut membuat 

siswa malas, bosan dan tidak tertarik. Media hanya digunakan oleh guru saja di depan 

kelas untuk menyelesaikan soal latihan dan hanya sebagian siswa yang dapat 

menggunakannya.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas 1 tentang 

penggunaan media pada pembelajaran matematika, memang guru hanya menggunakan 

media tersebut seperlunya saja sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan soal. Guru 

kurang memodifikasi penggunaan media yang ada dengan permainan yang dapat 

merangsang akifitas siswa misalnya kerjasama, tanggungjawab, disiplin dan menjalin 

komunikasi. Penelitian lain yang terkait dengan peneliti ini antara lain yang dilakukan 

oleh Lusi Dwi Martina bahwa bidang pengembangan kognitif dalam kemampuan 

berhitung pada anak usia TK dapat ditingkatkan melalui metode bermain dengan media 

ular tangga. Oleh karena itu guru hendaknya memberikan kegiatan pembelajaran 

dengan metode dan media yang menarik, menyenangkan dan bermanfaat untuk siswa 

agar siswa senang dan tidak terbebani dalam menerima kegiatan pembelajaran.  

Peneliti lain tentang puzzle juga pernah dilakukan oleh Lisnani, Ilma, dan 

Somakin tentang Desain Pembelajaran Bangun Datar Menggunakan Fable “Dog 

Catches Cat‟ dan Puzzle Tangram di kelas II. Metode yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah design research, penelitian tersebut mengembangkan hasil pembelajaran 

tentang bangun datar melalui serangkaian aktifitas, prosedur, dan strategi bagi siswa 

dalam menemukan kemampuan berpikir kreatif. Penelitian sebelumnya juga dilakukan 

oleh Isti Hidayah dan Sugiman (1999) mengemukakan bahwa pemakaian media sebagai 

alat bantu dalam pembelajaran matematika membuat pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan membuat siswa menjadi lebih aktif.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti ingin 

mengembangkan pembelajaran matematika dengan menggunakan media puzzle dan ular 

tangga pada materi operasi hitung penjumlahan. Peneliti juga belum menemukan 
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penelitian lain yang memodifikasi ke dua jenis permainan untuk pembelajaran 

matematika. Menyadari begitu pentingnya manfaat dari penggunaan media 

pembelajaran untuk mengembangkan media pembelajaran matematika sebagai alat 

bantu dalam proses pembelajaran serta kurangnya ketersediaan media pembelajaran 

pada materi operasi penjumlahan maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

judul ― Pembelajaran matematika dengan menggunakan media ular tangga dan puzzle di 

kelas 1‖.  

PEMBAHASAN  

Pembelajaran Matematika  

Menurut Ebbut dan Straker dalam Marsigit (2003) Mendefinisikan matematika 

sekolah sebagai berikut :1) merupakan kegiatan penelusuran pola dan hubungan, 2) 

merupakan kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi,dan penemuan, 3) sebagai 

kegiatan pemecahan masalah (problem solving), 4) sebagai alat berkomunikasi. Sekolah 

Dasar (SD) merupakan jenjang pendidikan yang sangat penting, di mana berbagai 

konsep pengetahuan menjadi landasan di jenjang pendidikan selanjutnya ditanamakan. 

Mengingat pentingnya matematika di SD, maka pembelajaran matematika di SD 

diharapkan terjadi penemuan sendiri oleh siswa.  

Marsigit (2013) berpendapat bahwa matematika dipandang bukan untuk 

diajarkan oleh guru, tetapi untuk dipelajari siswa. Siswa sebagai pusat pembelajaran, 

sehingga guru harus lebih bersifat sebagai manajer dari sebagai pengajar. Dengan 

demikian siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman belajar secara nyata, bukan 

sekedar mendengar atau melihat. Kegiatan pembelajaran harus dirancang sesuai 

kebutuhan belajar dan karakteristik siswa, sehingga pembelajaran akan optimal.  

Pembelajaran matematika menurut Muhsetyo (2008) adalah proses pemberian 

pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 

siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari.  Untuk 

menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan, guru harus pandai 

dalam memilih metode dan media yang akan digunakan dalam mengajar. Penggunaan 

metode dan media yang tepat dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami 

materi yang disampaikan oleh guru. 

Menurut Kirby (1992) salah satu kegiatan dalam mengajar matematika adalah 

melakukan kegiatan dengan bantuan permainan. Penggunaan permainan dapat 

memberikan kontribusi yang kuat dan berharga dalam pengembangan matematika. 

Permainan dalam pembelajaran matematika antara lain untuk belajar bahasa, dan 

kosakata matematika, menggunakan notasi matematika, mengetahui fakta-fakta 

matematika, memahami konsep-konsep matematika  dan kemampuan mengembangkan 

mental dalam belajar matematika.  

Menurut Frengky dalam jurnal psikologi pembelajaran matematika memiliki 

satu rangkaian yang dapat membantu siswa untuk belajar terutama untuk belajar 

penjumlahan. Belajar matematika materi penjumlahan dimulai dengan mengenal benda 

atau obyek yang konkret sebelum mengenal angka atau konsep bilangan. Siswa 

memahami konsep lainnya setelah paham mengenal konsep angka dengan baik, 

berikutnya siswa mempelajari penjumlahan. Sebelum belajar penjumlahan siswa 

terlebih dahulu belajar memahami angka terlebih dahulu, selanjutnya menghitung benda 

yang cukup banyak diperlukan pemahaman konsep penjumlahan. Belajar konsep ini 

memelukan suatu alat berupa media dalam memperlancar proses pembelajaran.  
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Media  

Menurut Danim (2008) media adalah ―alat untuk memberi perangsang bagi 

siswa supaya terjadi proses belajar sehingga dapat mempengaruhi efektifitas proses 

belajar mengajar‖. Azhar Arsyad (2007: 2-3) mengemukakan bahwa media adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. 

Menurut Romiszowski (1991: 8) media adalah pembawa pesan yang berasal dari suatu 

sumber pesan (orang atau benda) kepada penerima pesan. Dalam pembelajaran terdapat 

pesan atau informasi yang ingin disampaikan.  

Media merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran, karena sebagai salah satu strategi alternatif yang efektif dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. Media pembelajaran mengharuskan guru untuk lebih 

kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media. Menurut 

Asyhar (2012) Media pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran melalui media lebih menarik dan menyenangkan. 

Pemanfaatan media  yang optimal perlu didasarkan pada kebermaknaan dan nilai 

tambah yang dapat diberikan kepada siswa melalui suatu pengalaman belajar yang 

menggunakan media pembelajaran.  

Media pembelajaran mempunyai kemampuan menambah perbendaharaan kata 

(simbol verbal) yang makna dan maksudnya benar-benar dipahami oleh siswa. Menurut 

Asyhar (2012) simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk atau dipandang sebagai 

wakil sesuatu yang lain, manusia berperan sebagai pemberi makna pada simbol. Guru 

berperan sebagai pemberi makna pada apa yang ingin disampaikan atau diucapkan, 

supaya tidak terjadi kesalahanfahaman yang terjadi pada siswa ketika memahami suatu 

peristiwa, proses, sifat, konsep dan lain-lain. Guru yang kreatif dapat menggunakan 

berbagai media pembelajaran secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

siswa. 

Puzzle  

Puzzle  adalah permainan menyusun suatu gambar atau benda yang telah dipecah 

dalam beberapa bagian (Andang Ismail, 2006: 218). Sedangkan menurut Patmonodewo 

dalam Muzamil Misbach (2010: 48) kata puzzle berasal dari bahasa Inggris yang berarti 

teka-teki atau bongkar pasang, media puzzle merupakan media sederhana yang 

dimainkan dengan bongkar pasang. Puzzle yang dipakai untuk pengenalan bilangan dan 

operasi penjumlahan berisi angka-angka mulai dari angka 1-25, simbol penjumlahan, 
simbol sama dengan.  

Puzzle terdiri dari kepingan-kepingan yang dapat dibuat dari karton / kardus, 

kayu, plastik, maupun spon (Andang Ismail, 2006: 219). Bermain puzzle menurut 

Yudha M Saputra dan Rudyanto (2005: 89) adalah kegiatan membongkar dan 

menyusun kembali kepingan puzzle menjadi bentuk utuh. Kegiatan ini bertujuan melatih 

koordinasi mata, tangan dan pikiran anak dalam menyusun kepingan puzzle yang terdiri 

dari berbagai bentuk yang berbeda dengan cara mencocokkan potongan gambar satu 

dengan lainnya sehingga membentuk satu gambar yang utuh dan baik, namun disini 

yang dipakai bukan gambar melainkan bentuk  operasi penjumlahan. Berdasarkan 

pengertian tentang media puzzle, maka dapat disimpulkan bahwa media puzzle 

merupakan alat permainan edukatif menyusun angka-angka sehingga membentuk suatu 

operasi penjumlahan yang telah dipecah dalam beberapa bagian yang terbuat dari bahan 

plastik yang dapat merangsang berbagai kemampuan anak, yang dimainkan dengan cara 
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membongkar pasang kepingan puzzle berdasarkan pasangannya. Media puzzle yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah puzzle yang terbuat dari bahan plastik. 

 

 
Gambar 1 puzzle angka 

 

Menurut Andang Ismail (2006: 218-219) kelebihan media puzzle adalah: 1) Dapat 

melatih inteligensi anak, 2) Permainan puzzle melibatkan koordinasi mata dan tangan 

dan cocok bagi anak-anak kecil, serta 3) Anak-anak dapat bereksplorasi menurut 

kemampuan dan minatnya. Berdasarkan kesimpulan di atas, kelebihan media puzzle 

dalam penelitian ini adalah: 1) Isi media puzzle berguna untuk mengenal lambang 

bilangan 1-25, 2) Menarik minat siswa untuk mempelajari operasi penjumlahan, 3) 

Mudah digunakan , 4) Tidak terbuat dari bahan yang membahayakan dan menimbulkan 

kerugian, 5) Kualitas teknis yang baik, tulisan dan simbol yang menarik, serta 6) Cocok 

bagi siswa untuk mempelajari lambang bilangan.  

Media Puzzle selain memiliki kelebihan jika digunakan untuk operasi 

penjumlahan juga memiliki kekurangan antara lain: 1) memakan waktu yang cukup 

lama, 2) menuntut kreatifitas guru dan siswa, 3) siswa sulit untuk memasangkan 

potongan-potongan puzzle, 4) kelas menjadi kurang terkendali.  Selain menggunakan 

puzzle dalam mengenal bilangan dan operasi penjumlahan peneliti juga memadukan 

dengan permainan edukasi lainnya yaitu permainan ular tangga.  

Ular tangga  

Ular tangga termasuk media permainan, hal tersebut sesuai pendapat dari Arief S. 

Sadiman (2003: 75), bahwa permainan (games) adalah setiap kontes para pemain yang 

berinteraksi satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai 

tujuan tertentu. Ular tangga adalah permainan yang menggunakan dadu untuk 

menentukan berapa langkah yang harus dijalani bidak. Permainan ini masuk dalam 

kategori ―board game‖ atau permainan papan sejenis dengan permainan monopoli, 

halma, ludo, dan sebagainya. Papan berupa gambar petak-petak yang terdiri dari 10 

baris dan 10 kolom dengan nomor 1-100, serta bergambar ular dan tangga (M. Husna A, 

2009: 145). Papan tersebut dimodifikasi hanya sampai 25 petak saja, terdiri dari 5 baris 

dan 5 kolom dengan nomor 1-25, serta bergambar tangga saja karena hanya 

mengenalkan operasi penjumlahan saja. 

Menurut Janah (2009) pemainan ular tangga ini setiap orang dapat menciptakan 

sendiri papan mereka dengan jumlah kotak, ular dan tangga meletakkan bidaknya di 

kotak pertama (biasanya kotak di sudut kiri bawah), kemudian secara bergiliran pemain 

dengan jumlah mata dadu yang muncul. Permainan ular tangga yang dipakai pada 

penelitian ini berupa papan berukuran 30 cm² yang terbuat dari karton yang dilapisi 

dengan kain goni, diatasnya terdapat simbol angka yang terbuat dari kain flanel. Papan 

tersebut ditata secara berurutan mulai dari angka 1 -25 dengan 5 baris 5 kolom dari arah 

kanan ke kiri. Papan tersebut disusun secara berurutan dan dijadikan alas untuk 

melakukan permainan. Permainan dimulai dengan cara melepar dadu kemudian dadu 

menunjukkan angka dan angka tersebut yang harus dituju olah siswa sebagai pemain.   
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Siswa yang lainnya mencari potongan puzzle angka yang sesuai dengan apa yang 

dilakukan diatas papan ular tangga tersebut sehingga membentuk operasi penjumlahan. 

Pengenalan bilangan dilakukan dengan cara siswa menata urutan bilangan 1 sampai 25. 

  

 

Gambar 2 Papan permainan ular tangga 

Kelebihan media permainan ular tangga dalam pembelajaran menurut Anjani 

(2012) antara lain: 1) kegiatan ini menyenangkan sehingga anak tertarik untuk belajar 

sambil bermain, 2) anak dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran secara 

langsung, 3) membantu semua aspek perkembangan anak, salah satu mengembangkan 

kecerdasan logika matematika, 4) merangsang anak belajar memecahkan masalah 

sederhana tanpa disadari oleh anak, 5) dapat digunakan di dalam kelas maupun di luar 

kelas. Kelebihan media ular tangga pada penelitian ini adalah : 1) anak mudah untuk 

mengenal lambang bilangan 1-25, 2) anak dapat berinteraksi dengan teman , 3) 

merangsang siswa untuk memecahkan masalah operasi penjumlahan, 4) dapat melatih 

siswa bekerjasama.  

Permainan ular tangga selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan antara 

lain: 1) memerlukan banyak waktu untuk menjelaskan pada anak, 2) tidak dapat 

mengembangkan semua materi, 3) kurangnya pemahaman aturan permainan oleh anak 

dapat menimbulkan kericuhan, 4) anak yang tidak menguassai materi dengan baik akan 

mengalami kesulitan dalam bermain.  

Tahap Permainan Dienes  

Penanaman konsep bilangan pada pembelajaran mengenal bilangan dan opersi 

penjumlahan memerlukan proses bertahap berdasarkan teori dienes. Menurut Dienes 

dalam Somakin (2010) konsep tersebut terdiri atas :  

a. Permainan bebas  

Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktifitasnya tidak 

berstruktur dan tidak diarahkan. Pada tahap ini pengembangan ini dengan 

memanipulasi obyek. Misalnya, siswa diberikan kebebasan dalam menentukan 

peran dan tugas untuk memainkan permainan.  

b. Permainan yang menggunakan aturan  

Dalam permainan yang disertai aturan siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan 

keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat 

dalam konsep tertentu tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Misalnya 

siswa terlebih dahulu harus mengenal bilangan 1 -25 dan mengikuti permainan 

sesuai dengan arahan yang diberikan guru. 

c. Permainan kesamaan sifat  

Mencari kesamaan sifat siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-

sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk melatih dalam mencari 

kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan menstranslasikan 

kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. Translasi ini tentu tidak boleh 

mengubah sifat-sifat abstrak yang ada dalam permainan semula. Misalnya, siswa 
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mengenal konsep penjumlahan dengan tangga naik sehingga anak mempunyai 

konsep bahwa penjumlahan hasilnya selalu lebih besar.  

d. Permainan representasi  

Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. 

Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka 

berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang 

dihadapinya itu. Representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak, dengan demikian 

telah mengarah pada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak yang 

terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Misalnya siswa menuliskan dan 

harus mencari potongan puzzle yang sesuai dengan petunjuk permainan.  

e. Permainan dengan simbol   

Simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan 

merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol 

matematika atau melalui perumusan verbal. Misalnya, siswa belajar operasi 

penjumlahan dengan menggunakan simbol dari permainan puzzle dengan menvari 

potonga angka yang disusun menjadi operasi penjumlahan. 

f. Permainan dengan formulasi 

Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini siswa-

siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan 

sifat-sifat baru konsep tersebut. Misalnya, siswa melakukan permainan dengan 

menyusun operasi penjumlahan yang sesuai dengan petunjuk permainan.  

Proses Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan ini akan menguji keefektifan dan kemenarikan media 

puzzle dan ular tangga dalam proses pembelajaran matematika materi bilangan dan 

operasi penjumlahan. Pada proses pembelajaran berlangsung dilakukan observasi untuk 

melihat keefektifan dan kemenarikan media puzzle dan ular tangga, yang dilakukan 

seorang observer. Pembelajaran pertama dilaksanakan dengan mengenal bilangan 1-25 

dan menulis simbol atau lambang bilangan. Pembelajaran dirancang dalam waktu 4 jam 

pelajaran atau sekitar 4 X 35 menit.  

Pembelajaran matematika dengan menggunakan puzzle dan ular tangga untuk 

materi operasi penjumlahan di mulai dengan memperkenalkan bilangan 1-25. Setelah 

itu kelas dibagi menjadi kelompok kecil setiap kelompok berjumlah 4-5 anak. Setiap 

anak dalam kelompok mempunyai tugas masing-masing. Sebelum permainan dimulai 

guru memberikan arahan tugas tiap anak dalam kelompoknya. Siapa yang menjadi 

orang pertama, ke-dua, ke-tiga, ke-empat atau ke-lima. Permainan dimulai dengan 

menata petak-petak dari bagian ular tangga disusun secara berurutan mulai dari angka 1 

-25 dari arah kiri ke kanan seperti pada gambar dibawah ini. 

       

Gambar 3  Siswa menata petak-petak ular tangga 

Pada saat siswa menata potongan petak ular tangga yang dijadikan alas untuk 

permainan siswa sangat antusias sekali, walaupun mereka menatanya tidak berurutan. 

Ketika siswa menata secara tidak berurutan maka guru tidak langsung menyalahkan 
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akan tetapi siswa menghitung ulang lagi sehingga mereka tahu letak kesalahan tersebut. 

Siswa terlihat sangat antusias dan terlihat aktif pada saat mereka melakukan kerja sama 

dengan teman dalam kelompoknya.  

     

Gambar 4 siswa melakukan permainan puzzle dan ular tangga 

PENUTUP  

Pembelajaran matematika di kelas 1 SD memerlukan sebuah media untuk 

memperlancar proses pembelajaran matematika sehingga siswa dalam memahami 

konsep matematika. Siswa kelas 1 menurut perkembangan kognitif berada pada tahap 

operasional konkret, maka dari itu memerlukan benda konkret sebagai alat untuk 

memudahkan mempelajari matematika khususnya materi penjumlahan. Pembelajaran 

matematika menggunakan puzzle dan ular tangga mampu memecahkan masalah 

ketersediaan media pembelajaran bilangan dan operasi penjumlahan sesuai dengan 

tahapan penanaman konsep teori Dienes. Media puzzle dan ular tangga mampu 

menyediakan media pembelajaran yang diselingi dengan permainan disesuaikan dengan 

karakteristik siswa kelas 1 SD.  
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Abtsrak 
Pembelajaran IPA dalam Kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik 

dapat diterapkan melalui keterampilan proses sains. Penilaian terhadap  

keterampilan proses sains yang dilatihkan pada siswa SMP biasanya hanya 

dilakukan selama pembelajaran melalui observasi dan tidak dilakukan dalam bentuk 

tes. Oleh karena itu perlu dikembangkan instrumen tes keterampilan proses sains 

dan disesuaikan dengan level siswa (Feyzioglu, dkk., 2012). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan instrumen tes keterampilan proses sains siswa SMP pada 

materi suhu dan kalor. Indikator yang digunakan terdiri dari perumusan hipotesis, 

merencanakan percobaan, interpretasi data, menyimpulkan, dan berkomunikasi. 

Metode pengembangan meliputi analisis kebutuhan dan tujuan, analisis materi 

pelajaran, pengembangan instrumen tes, validasi dan revisi, dan ujicoba produk. 

Hasil penelitian dan pengembangan adalah instrumen tes keterampilan proses sains. 

Instrumen tes yang dikembangkan mendapatkan komentar dan saran dari validator 

dan divalidasi dari segi materi, konstruk, dan bahasa. Kelayakan paket tes instrumen 

keterampilan proses sains didukung oleh hasil uji coba meliputi validitas empiris, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda butir soal. Hasil uji coba menunjukkan 

instrumen tes keterampilan proses sains dinyatakan layak untuk digunakan. 

Kata kunci: keterampilan proses sains, instrumen tes, suhu dan kalor. 

 

Keterampilan proses merupakan keterampilan berpikir yang digunakan para 

ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah, membangun pengetahuan, 

memecahkan masalah maupun merumuskan hasil (Kefi & Uslu, 2015; Ozgelen, 2012). 

Keterampilan ini merupakan proses belajar seumur hidup. Berpikir analitis dan 

penerapan prinsip-prinsip ―belajar dengan melakukan‖ dalam membangun pengetahuan 

yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah didasari oleh keterampilan proses 

sains. Sehingga keterampilan proses sains digunakan untuk memperoleh informasi 

melalui metode ilmiah. Selain itu, keterampilan ini memiliki peran sentral dalam belajar 

dan memahami konten pengetahuan (Aslan, 2015).  

Pembelajaran IPA yang menggunakan pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 

sekarang ini dapat diterapkan melalui keterampilan proses sains (Kemdikbud, 2013). 

Pengetahuan siswa dibangun melalui proses sains dengan menggunakan keterampilan-

keterampilan selama proses pembelajaran untuk mempelajari konsep-konsep sains 

(Balfakih, 2010). Rasa ingin tahu siswa dapat dijawab melalui aktivitas sains sehingga 

konsep-konsep tidak perlu dihafal (Karamustafaoğlu, 2011). 

Pembelajaran IPA dapat dipermudah dengan keterampilan proses, selain itu siswa 

menjadi aktif dan bertanggung jawab dalam pembelajaran mereka sendiri, serta 

pemahaman terhadap pengetahuan dapat diaplikasikan dalam problem kehidupan 

sehari-hari, dan berguna untuk masa depan siswa (Gultepe & Kilic, 2015; 

Karamustafaoğlu, 2011). Pengalaman belajar yang bermakna dapat diperoleh siswa 

melalui keterampilan proses sains (Karsli & Şahin, 2009). Keterampilan proses sains 

yang diintegrasikan ke dalam pengajaran menjadi sangat penting agar pengetahuan 

dapat diperoleh, sehingga hal ini menjadi tujuan penting dalam pendidikan IPA (Shahali 

& Halim, 2010).  



 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar 2016  

„Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Daya Saing Regional (ASEAN)‟ 

1190 

ISBN: 978-602-1150-16-0 

Keterampilan proses sains diklasifikasikan menjadi keterampilan proses dasar dan 

keterampilan proses terpadu oleh American Association for the Advancement of Science 

(AAAS). Keterampilan proses dasar terdiri atas pengamatan, pengukuran, 

menyimpulkan, meramalkan, menggolongkan dan mengomunikasikan. Sedangkan 

keterampilan proses terpadu terdiri atas pengontrolan variabel, interpretasi data, 

perumusan hipotesis, pendefinisian variabel secara operasional dan merancang 

eksperimen. Keterampilan proses dasar dan terpadu ini dapat dilatihkan pada siswa 

tingkat SMP/MTs (Kemdikbud, 2013). 

Keterampilan proses sains merupakan dasar dari keterampilan abad ke-21. 

Contohnya keterampilan mengomunikasikan, berkomunikasi dapat diamati dalam 

berbagai bentuk, termasuk menggunakan kata-kata, tindakan, atau simbol-simbol grafik 

untuk menggambarkan suatu tindakan atau kejadian. Informasi yang dikumpulkan siswa 

dari observasi dapat dibagikan dengan siswa lain. Siswa yang memiliki keterampilan 

mengomunikasikan yang baik akan terampil dalam mendeskripsikan fenomena alam 

dalam kelas sains (Turiman, dkk., 2011). 

Keterampilan proses sains dapat diukur melalui observasi, presentasi, dan laporan 

praktik. Sedangkan perubahan keterampilan proses siswa harus dinilai dari pemahaman 

siswa terhadap suatu topik dan siswa menggunakan keterampilan proses sains yang 

dimilikinya dalam situasi baru (Feyzioglu, dkk., 2012). Saat ini keterampilan proses 

sains hanya dinilai melalui lembar observasi (Suryani, dkk., 2015). Padahal, penilaian 

keterampilan proses sains dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis (pertanyaan 

tertulis), yang mana hasil tes digunakan untuk melaporkan progres atau 

membandingkan keterampilan proses sains antarsiswa (Harlen, 1999). Penilaian 

terhadap keterampilan proses sains tidak layak dilakukan jika memerlukan pemahaman 

konsep yang tidak dimiliki siswa. Penilaian keterampilan ini tidak hanya dipengaruhi 

oleh kemampuan untuk menggunakan keterampilan proses yang dimiliki, namun juga 

pengetahuan tentang materi/konten yang digunakan (Shahali & Halim, 2010). 

Penelitian mengenai keterampilan proses sains diantaranya mengulas tentang 

analisis keterampilan proses sains (Akinbobola & Afolabi, 2010), pengembangan 

lembar kerja berbasis keterampilan proses sains (Karsli & Sahin, 2009), pengaruh 

strategi dalam mengembangkan keterampilan proses sains (Karamustafaoglu, 2011, 

Gultepe & Kilic, 2015), evaluasi keterampilan proses sains (Balfakih, 2010; Cakir & 

Sarikaya, 2010), dan pengembangan tes keterampilan proses sains (Feyzioglu, dkk., 

2012; Shahali & Halim, 2010). Pengembangan terhadap instrumen tes keterampilan 

proses sains untuk penilaian merupakan salah satu penelitian yang masih dapat terus 

dikembangkan pada materi atau topik yang berbeda. 

Penilaian terhadap keterampilan proses sains dalam bentuk tes sumatif penting 

untuk dilakukan dalam pendidikan sains, sehingga guru dapat mengetahui level 

keterampilan kognitif setiap siswa (Hosdoyova, dkk., 2015). Pada studi lainnya, 

pengembangan instrumen tes keterampilan proses sains pada sekolah dasar meliputi 

keterampilan proses dalam hal merumuskan hipotesis, mendefinisikan variabel secara 

operasional, mengidentifikasi dan mengontrol variabel serta menginterpretasi data 

dalam bentuk pilihan ganda (Shahali & Halim, 2010). Pengembangan instrumen tes 

keterampilan proses sains juga memperhatikan validitas, serta reliabilitas dari instrumen 

tes  tersebut yang menunjukkan kekonsistenan butir-butir soal (Feyzioglu, dkk., 2012). 

Oleh karena itu, tes keterampilan proses sains yang sesuai dengan level siswa dan dapat 

mengukur keterampilan proses merupakan hal yang sangat penting untuk 

dikembangkan. 
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Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang masih dilakukan pada 

keterampilan proses sains sampai sekarang dan temuan di lapangan bahwa penilaian 

terhadap keterampilan proses sains yang masih terfokus pada observasi, maka perlu 

dikembangkan instrumen tes sehingga dapat mengukur keterampilan proses sains siswa.  

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan atau development research. Penelitian ini akan mengembangkan 

instrumen tes keterampilan proses sains siswa SMP pada materi suhu dan kalor. 

Beberapa tahap yang harus dilalui dalam mengembangkan instrumen tes yaitu 

melakukan analisis kebutuhan dan tujuan, analisis materi pelajaran, pengembangan 

instrumen tes keterampilan proses sains, validasi dan revisi, dan ujicoba produk.  

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen non tes 

dalam bentuk daftar cek untuk menelaah butir soal berdasarkan konten, konstruk, dan 

bahasa, dan instrumen tes dalam bentuk soal uraian keterampilan proses sains. Data 

hasil uji coba untuk mendapatkan data empiris berupa validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda butir soal, dilakukan di kelas IX SMPN 1 Banjarbaru 

dengan uji coba sebanyak 30 orang.    

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tahapan pengembangan dalam penelitian ini meliputi analisis kebutuhan dan 

tujuan, analisis materi pelajaran, pengembangan instrumen tes, validasi dan revisi, dan 

ujicoba produk. Hasil dan pembahasan dalam setiap tahapan diuraikan sebagai berikut. 

1. Analisis kebutuhan dan tujuan  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru IPA terkait dengan 

penilaian keterampilan proses sains, diketahui bahwa guru hanya melakukan penilaian 

melalui observasi ketika siswa melakukan praktikum dan terkadang hal tersebut tidak 

dilakukan. Menurut informasi, guru masih sangat jarang melakukan tes keterampilan 

proses sains dalam bentuk tertulis kepada siswa. Studi kepustakaan/literatur yang 

dilakukan berkaitan dengan keterampilan proses sains dan materi yang dapat 

memunculkan keterampilan proses sains sehingga dapat dikembangkan menjadi 

instrumen tes.  

2. Analisis materi pelajaran  

Pada tahap ini dilakukan pemilihan materi yaitu suhu dan kalor. Materi ini dipilih 

karena melibatkan kegiatan-kegiatan yang dapat melatihkan keterampilan proses sains 

siswa sehingga dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran.  Hasil wawancara dengan 

guru dan siswa diketahui bahwa siswa sering kesulitan dalam memahami data hasil 

pengamatan, menyimpulkan, dan mengomunikasikannya. Adapun beberapa macam 

keterampilan proses sains yang akan dikembangkan menjadi soal-soal diantaranya 

perumusan hipotesis, merencanakan percobaan, interpretasi data, menyimpulkan, dan 

berkomunikasi.  

3. Pengembangan instrumen tes keterampilan proses sains  

Pada tahap ini dilakukan perancangan kisi-kisi dan soal tes keterampilan proses 

sains yang terdiri dari 5 macam keterampilan proses sains dan kemudian dikembangkan 

menjadi indikator butir soal dan 10 item soal. Keterampilan proses sains berupa 

perumusan hipotesis sebanyak 2 soal, merencanakan percobaan 1 soal, interpretasi data 

sebanyak 2 soal, menyimpulkan sebanyak 2 soal, dan berkomunikasi sebanyak 3 soal. 

Soal dibuat dalam bentuk uraian dan dilengkapi dengan kunci jawaban yang beracuan 

pada rubrik penilaian sehingga dapat memudahkan dalam pemberian skor. Selain itu, 
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dilakukan pembuatan instrumen kelayakan produk (instrumen tes keterampilan proses 

sains) yang memuat tentang konten, konstruk, dan bahasa.  
4. Validasi dan revisi  

Soal keterampilan proses yang sudah dirancang kemudian divalidasi oleh dua orang 

dosen ahli di Universitas Negeri Malang. Hasil validasi berupa penelaahan setiap butir soal 

dengan menggunakan daftar cek yang memuat tentang konten, konstruk, dan bahasa. Selain itu, 

validator memberikan saran ataupun komentar pada butir soal yang perlu direvisi sehingga butir 

soal dapat dikatakan layak.   

Beberapa item tes mendapatkan saran dari validator yaitu gambar yang tidak jelas, 

penggunaan kata/bahasa yang kurang tepat, dan berkaitan dengan konten dari item soal. Contoh 

soal yang direvisi yang disajikan dengan kurang jelas ditampilkan sebagai berikut. 

Contoh Soal 1: 

Gambar berikut menunjukkan zat cair dalam labu erlenmeyer dengan pipa kapiler yang 

dimasukkan ke dalam beker berisi air.  

Labu erlenmeyer dengan pipa kapiler berisi air berwarna dimasukkan ke dalam beker 

berisi air ledeng. Tinggi permukaan air berwarna dalam pipa kapiler dapat dilihat  pada 

gambar (a). Kemudian labu tadi dimasukkan ke dalam beker kedua seperti gambar (b) 

dan dilanjutkan pada beker ketiga seperti gambar (c). 

a.  Perubahan apa yang terjadi dengan air berwarna pada gambar (b)?  

b.  Perubahan apa yang terjadi dengan air berwarna pada gambar (c)?  
c.  Apakah kesimpulan yang dapat kamu ambil dari hasil pengamatanmu di atas? 

 Soal dinilai tidak jelas pada kata ―air berwarna‖ sehingga soal kemudian direvisi 

menjadi sebagai berikut. 

Gambar berikut menunjukkan zat cair berwarna biru dalam labu erlenmeyer 

dengan pipa kapiler yang dimasukkan ke dalam beker berisi air. 

 
 

Labu erlenmeyer dengan pipa kapiler berisi air berwarna biru dimasukkan ke dalam 

beker berisi air ledeng. Tinggi permukaan air berwarna dalam pipa kapiler dapat dilihat  

pada gambar (a). Kemudian labu tadi dimasukkan ke dalam beker kedua seperti gambar 

(b). Beberapa saat setelah dikeluarkan dari beker kedua, labu tersebut dimasukkan ke 

dalam beker ketiga seperti gambar (c). 
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a.  Perubahan apa yang terjadi dengan air berwarna pada gambar (b)?  

b.  Perubahan apa yang terjadi dengan air berwarna pada gambar (c)?  

c.  Kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari hasil pengamatanmu di atas? 

Contoh Soal 2: 

Sekelompok siswa mempunyai dua buah kaleng bekas susu kental manis, kaleng 

pertama tidak diberi cat (mengkilat), sedangkan kaleng kedua diberi cat hitam. 

Termometer diletakkan ke dalam kaleng dan keduanya dipanaskan di bawah terik 

matahari selama 10 menit. Data pengamatan yang diperoleh sebagai berikut. 

Suhu (ºC) Kaleng hitam Kaleng mengkilat 

Suhu awal 30 30 

Suhu setelah 10 menit 38 30 

Penurunan/kenaikan suhu 8 0 

Jelaskanlah maksud dari tabel data di atas berkaitan dengan suhu pada masing-masing 

kaleng dan perpindahan kalor yang terjadi. 

 Soal di atas kurang sesuai dengan konten materi dan disarankan kedua kaleng 

dicat dengan warna yang berbeda, sehingga soal direvisi menjadi sebagai berikut. 

Sekelompok siswa mempunyai dua buah kaleng bekas susu kental manis, kaleng 

pertama dicat berwarna  hitam, sedangkan kaleng kedua dicat berwarna putih. 

Termometer diletakkan ke dalam kaleng dan keduanya dipanaskan di bawah terik 

matahari selama 10 menit. Data pengamatan yang diperoleh sebagai berikut. 

Suhu (ºC) Kaleng hitam Kaleng putih 

Suhu awal 30 30 

Suhu setelah 10 menit 38 34 

Kenaikan suhu 8 4 

Jelaskanlah maksud dari tabel data di atas berkaitan dengan suhu pada masing-masing 

kaleng dan pengaruh warna terhadap perpindahan kalor yang terjadi? 

5. Uji coba produk  

Pada tahap ini dilakukan uji coba di kelas IX SMPN 1 Banjarbaru dengan sampel 

uji coba sebanyak 30 siswa. Uji coba dilakukan untuk mendapatkan data empiris 

mengenai kualitas soal yang melalui beberapa tahap. Hasil uji coba dipaparkan sebagai 

berikut.  

a. Validitas  

Pengujian validitas empiris pada instrumen tes dihitung dengan menggunakan 

rumus korelasi product-moment dengan angka kasar. Hasil analisis kuantitatif validitas 

butir soal instrumen tes keterampilan proses sains berdasarkan hasil uji coba produk 

dapat dilihat dalam Tabel 1. 
Tabel 1 Hasil Validasi Butir Soal Uji Coba 

Paket Tes A Paket Tes B 

No Item Validitas Kriteria No Item Validitas Kriteria 

1. 0,72 Valid 1. 0,85 Valid 
2. 0,87 Valid 2. 0,66 Valid 
3. 0,88 Valid 3. 0,75 Valid 
4. 0,89 Valid 4. 0,69 Valid 
5. 0,84 Valid 5. 0,78 Valid 

 Berdasarkan hasil analisis validitas butir soal intrumen tes diketahui bahwa nilai 

validitas butir soal lebih besar daripada nilai rtabel yaitu 0,367 dengan taraf signifikansi 

5%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir soal dikategorikan valid.  
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b. Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen tes dihitung dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. 

Hasil analisis kuantitatif realibitas uji coba instrumen tes keterampilan proses sains 

dapat dilihat pada Tabel 2.  
 

Tabel 2 Hasil Analisis Reliabilitas Soal Uji Coba 
Instrumen Tes Reliabilitas  Kriteria 

Paket Tes A 0,89 Reliabilitas sangat tinggi 

Paket Tes B 0,80 Reliabilitas tinggi 

Hasil analisis reliabilitas uji coba soal menunjukkan bahwa paket soal instrumen 

tes yang digunakan sudah reliabel karena nilainya di atas 0,60. 

c. Tingkat kesukaran 

Hasil analisis kuantitatif tingkat kesukaran instrumen tes keterampilan proses 

sains berdasarkan hasil uji coba produk dapat dilihat dalam Tabel 3. 
 

Tabel 3 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba  

Kategori 
Paket Tes A Paket Tes B 

No Item No Item 

Mudah  2 3 

Sedang  1,4,5 1,2,5 

Sulit 3 4 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran intrumen tes secara kuantitatif 

diketahui bahwa instrumen tes untuk paket tes A dan B masing-masing terdiri dari soal 

dengan kategori mudah sebanyak satu item, kategori sedang sebanyak tiga item, dan 

kategori sulit satu item. 

d. Daya pembeda 

Hasil analisis kuantitatif daya pembeda instrumen tes keterampilan proses sains 

berdasarkan hasil uji coba produk dapat dilihat dalam Tabel 4. 
 

Tabel 4 Hasil Analisis DayaPembeda Soal Uji Coba  

Kategori 
Paket Tes A Paket Tes B 

No Item No Item 

Baik sekali - - 

Baik  4 5 

Cukup  1,2,3,5 1,2,3,4 

Jelek  - - 

Berdasarkan hasil analisis daya pembeda intrumen tes diketahui bahwa daya 

pembeda butir soal untuk paket tes A dan B berada pada kategori baik dan cukup baik, 

sehingga instrumen tes dapat digunakan untuk mengukur keterampilan proses sains 

siswa. 

PENUTUP  

Berdasarkan data hasil penelitian dan pengembangan dapat diambil kesimpulan 

bahwa instrumen tes keterampilan proses sains pada materi suhu dan kalor memenuhi 

kriteria layak untuk digunakan. Hal ini berdasar pada telaah secara kualitatif oleh ahli 

dan analisis secara kuantitatif yang dilakukan melalui uji coba menunjukkan bahwa 

seluruh butir soal dinyatakan valid, reliabel, memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi 

dan daya pembeda yang baik dan cukup baik. Instrumen tes ini diharapkan dapat 

mengukur keterampilan proses sains siswa pada materi suhu dan kalor. 
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Berpikir kreatif salah satu keterampilan berpikir yang dapat  mengembangkan 

kemampuan logika, analisis, kemampuan imajinasi dan asosiasi siswa yang terdiri 

atas keterampilan berpikir fluency, flexibility, originality, dan  elaboration.Masih 

digunakannya soal tes yang hanya mencari satu jawaban yang benar menyebabkan 

kemampuan berpikir kreatif tidak terukur secara signifikan.Tujuan dari penelitian ini 

mengembangkan instrumen tes yang dapat melatih dan meningkatkan keterampilan 

berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran IPA.  Metode  pengembangan yang 

dilakukan pada penelitian ini meliputi: (1) analisis kebutuhan dan tujuan, (2) analisis 

materi pelajaran, (3) pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kreatif, (4) 

validasi dan revisi, (5) ujicoba produk. Instrumen tes yang dikembangkan berupa 10 

soal essay yang dikembangkan dari empat indikator keterampilan berpikir kreatif. 

Hasil validasi, analisis uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang 

dikembangkan dianggap layak dan efektif untuk digunakan dalam mengukur 

keterampilan berpikir kreatif siswa SMP pada materi ciri-ciri dan klasifikasi 

makhluk hidup. 

Kata kunci: Pengembangan Tes Keterampilan Berpikir Kreatif, Ciri-ciri dan 

Klasifikasi Makhluk Hidup 

 

Perubahan paradigma pembelajaran dari sistem teacher centered menjadi 

student centered yang menuntut siswa untuk belajar dan mengkonstruksi  

pengetahuannya sendiri. Siswa diharapkan mencari solusi dalam memecahkan masalah 

melalui pengetahuan yang dimilikinya, sedangkan guru berfungsi menjadi fasilitator 

dalam proses pembelajaran. Proses belajar menjadi lebih bermakna bagi siswa, mereka 

secara aktif terlibat dalam membangun  pemahaman  dengan menggunakan seluruh 

kemampuan mereka dalam menemukan jawaban (Corley, 2010:1). Dibutuhkan suatu 

kreativitas dalam menciptakan pemahaman pada tingkat yang lebih dalam dengan 

tujuan supaya siswa dapat memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dimilikinya 

melalui cara yang lebih bervariasi (Hu& Adey, 2002:389). Pembelajaran seperti ini 

dapat mengembangkan keterampilan berpikir khususnya keterampilan berpikir kognitif 

tingkat tinggi siswa (Brush & Saye, 2000:80). 

Keterampilan berpikir merupakan kumpulan keterampilan seperti keterampilan 

dasar ataupun keterampilan yang lebih tinggi yang mengatur proses mental seseorang 

untuk mencari jawaban dan menjadikan jawaban tersebut menjadi lebih bermakna 

(Cotton,1991:3). Keterampilan berpikir dapat membantu siswa memperoleh 

pemahaman yang mendalam dari suatu pengetahuan dan dapat menerapkan ide-ide, 

gagasan  baru, dan  membuat keputusan (Northern Ireland Curiculum, 2000:2). 

Keterampilan berpikir dapat diintegrasikan dalam proses belajar mengajar dari setiap 

mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah (Ngang,  dkk., 2013:3762).  

Keterampilan berpikir kreatif merupakan salah satu jenis keterampilan berpikir 

yang perlu dimiliki setiap siswa. Keterampilan ini   sebagai salah satu faktor penunjang  

keberhasilan siswa dalam  belajar  dan berperan pada kesuksesan kehidupan siswa di 
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masa depan (Fisher, 2006:5). Pada dasarnya berpikir kreatif tidak jauh berbeda dengan 

proses berpikir pada umumnya. Namun yang membedakannya berpikir kreatif 

merupakan suatu kemampuan  kognitif dalam menghasilkan ide-ide baru dengan 

menggabungkan, mengubah, atau menggunakan  ide yang sudah  ada untuk 

membayangkan atau menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya           

(Al-khayat, 2008:53). Torrance menyatakan berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk 

menemukan masalah, membuat dugaan, menghasilkan ide-ide baru, dan 

mengkomunikasikan hasil yang diperoleh (Wang, 2011:1).  Melalui berpikir kreatif 

siswa akan menghasilkan  suatu pemahaman, konsep, dan sudut pandang yang berbeda 

serta dapat mencoba berbagai cara dalam memecahkan suatu masalah (Awang, & 

Ramly, 2008:335).  

Berpikir kreatif menurut Guilford merupakan sinonim dari berpikir divergen, 

yaitu kemampuan berpikir untuk memberikan bermacam-macam kemungkinan jawaban 

dari pertanyaan yang sama (Munandar, 1999:167), sehingga dapat dikatakan bahwa 

berpikir kreatif adalah suatu kegiatan eksplorasi untuk melahirkan ide-ide yang baru 

yang berbeda dengan yang sudah ada. Guilford menyatakan terdapat empat karakteristik  

berpikir kreatif, yaitu (1) fluency, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak 

gagasan atau ide, (2) flexibility, yaitu kemampuan untuk menghasilkan bermacam-

macam pendekatan atau variasi metode, (3) originality, yaitu kemampuan untuk 

menghasilkan ide yang luar biasa atau baru, (4) elaboration, yaitu kemampuan untuk 

mengembangkan atau memperbaiki metode (Baer, 1993:14).   

Upaya untuk melatihkan dan meningkatkan keterampilan berpikir kreatif  siswa 

telah banyak dilakukan. Hal ini dilihat dari hasil beberapa penelitian yang menerapkan 

berbagai model pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa, 

diantaranya melalui Problem Based Learning, problem posing, Project Based 

Learning,peer tutoring learning, dan inquiry. Secara garis besar hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa keterampilan berpikir kreatif siswa dapat dilatih melalui model 

pembelajaran yang diterapkan (Awang & Ramli, 2008; Sukesi, 2014; Arvyati, dkk., 

2015; Astuti, 2015; Zanzibar & Surtikanti, 2015). 

Potensi berpikir kreatif siswa dapat diidentifikasi dengan instrumen yang 

mampu mengukur kreativitas siswa, salah satunya dapat menggunakan tes (Nahadi, 

dkk., 2015:2).  Tes merupakan sebuah metode untuk menentukan kemampuan siswa 

dalam  menyelesaikan tugas-tugas tertentu atau menunjukkan penguasaan keterampilan 

atau pengetahuan mengenai suatu konten (Kizlik, 2012:2). Instrumen tes yang baik 

dapat meningkatkan kualitas hasil penilaian yaitu profil kemampuan siswa (Rofiah, 

dkk., 2013:17). 

Salah satu instrumen yang dapat mengukur keterampilan berpikir kreatif siswa 

adalah instrumen tes tipe essay. Tes tipe essay merupakan butir soal yag mengandung 

pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan 

dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes atau siswa (Reiner, 2002:5). Instrumen 

tes ini dibuat berdasarkan indikator keterampilan berpikir kreatif yang akan diukur. 

Selain itu sebaiknya dilengkapi rubrik penilaian yang sesuai dengan komponen berpikir 

kreatif menurut ahli.  

Kenyataan di lapangan, soal tes yang biasanya dipakai di sekolah kebanyakan 

hanya meliputi tugas-tugas yang mencari satu jawaban yang benar. Hal ini didukung 

dari hasil wawancara dengan beberapa guru IPA di SMP Negeri 9 Pontianak. Diketahui 

bahwa tipe soal yang biasa digunakan pada materi ciri dan klasifikasi makhluk hidup 

adalah tipe pilihan ganda dan belum ada bentuk soal khusus yang digunakan untuk 
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mengukur spesifik kemampuan berpikir kreatif siswa. Bentuk soal  yang demikian 

menyebabkan kemampuan berpikir kreatif tidak terukur secara signifikan. 

Pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kreatif telah banyak 

dilakukan. Beberapa pengembangan instrument tes dengan menggunakan berbagai 

model tes seperti Torrance Test, Hu & Adey serta YCREATIVE-CRITICALS  

menyatakan bahwa tes yang dikembangkan dapat  melatih keterampilan berpikir kreatif 

siswa, sehingga dapat mengukur tingkat keterampilan berpikir kreatif  individu siswa 

(Alrubaie, dkk. 2014; Marwiyah, 2015). Selain itu melalui tes berpikir kreatif, ternyata 

dapat mengukur keterampilan lainnya seperti keterampilan dalam memecahkan masalah  

maupun keterampilan lainnya (Piaw, 2010; Togrol, 2012).  

Berdasarkan paparan di atas tentang perlunya dilatihkan keterampilan berpikir 

kreatif siswa, maka perlu dikembangkan sebuah instrumen tes yang  bertujuan melatih  

dan meningkatkanketerampilan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran IPA. Tes 

keterampilan berpikir kreatif ini  disusun dari empat indikator berpikir kreatif terdiri 

dari fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Melalui instrumen ini, diharapkan 

dapat melatih  dan meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. 

METODE  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D). Penelitian  ini merupakan jenis penelitian dan 

pengembangan dengan tujuan mengembangkan sebuah instrumen tes yang dapat 

melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa  pada materi ciri-ciri dan 

klasifikasi makhluk hidup kelas VII  SMP. Tahapan penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan pada penelitian ini meliputi: (1) analisis kebutuhan dan tujuan, (2) analisis 

materi pelajaran, (3) pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kreatif, (4) 

validasi dan revisi, (5) ujicoba produk.  

Adapun prosedur pengembangan dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Analisis kebutuhan dan tujuan 

Pada tahap ini ditetapkan permasalahan dasar melalui hasil observasi dan  

wawancara dengan guru mata pelajaran IPA. Selain itu dilakukan identifikasi  

karakteristik siswa meliputi tingkat perkembangan kognitif, potensi, dan permasalahan 

siswa dalam pembelajaran IPA. Tahap ini juga menganalisis dan mengidentifikasi 

keterampilan utama yang diharapkan dikuasai oleh siswa setelah menggunakan hasil 

pengembangan instrumen tes yang memuat indikator keterampilan berpikir kreatif.  

2. Analisis materi pelajaran 

Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi materi yang akan dikembangkan 

instrumen tesnya yaitu materi ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar 

dan indikator-indikator materi dikaitkan dengan indikator keterampilan berpikir kreatif 

siswa yang dikaitkan.  

3. Pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kreatif 

Pengembangan produk, bentuk soal yang akan dikembangkan disesuaikan 

dengan indikator keterampilan berpikir kreatif siswa. Kisi-kisi instrumen tes yang 

dikembangkan berupa 10 soal uraian yang dikembangkan dari 4 indikator keterampilan 

berpikir kreatif.  

4. Validasi dan revisi 

Uji validasi terhadap instrumen tes yang dikembangkan dilakukan oleh pakar 

(expert judgment) yaitu dua orang dosen ahli di Universitas Negeri Malang. Hasil dari 

validasi dijadikan bahan untuk revisi dan selanjutnya dilakukan uji coba.  
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5. Ujicoba produk 

Ujicoba produk dilakukan  di kelas IX SMP N 9 Pontianak sebanyak 36 siswa. 

Uji coba dilakukan untuk mengetahui data empiris berupa validitas dan reliabilitas. 

Jenis data yang diambil pada penelitian pengembangan ini bersifat kuantitatif 

dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari skor penilaian terhadap lembar validasi 

ahli, skor validitas dan reliabilitas instrumen soal tes keterampilan berpikir kreatif, 

maupun skor keterampilan berpikir kreatif siswa. Data kualitatif diperoleh dari 

tanggapan maupun saran dari expert judgment. Instrumen penelitian yang digunakan 

berupa lembar validasi  dari expert judgment, angket tanggapan siswa, dan soal tes.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil  observasi siswa SMPN 9 Pontianak pada proses pembelajaran terlihat 

beberapa siswa menunjukkan ciri-ciri berpikir kreatif. Baik dalam mengajukan 

pertanyaan pada guru atau dalam memecahkan masalah, namun belum terlatihkan 

dengan baik oleh guru. Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa guru belum 

menyusun dan mempunyai  instrumen tes keterampilan berpikir kreatif beserta rubrik 

penilaiannya.  

Validasi yang dilakukan oleh dua orang expert judgment dikategorikan  valid. 

Rentangan persentase skor nilai validasi untuk 10 butir soal tes keterampilan berpikir 

kreatif antara 75% sampai 100%. Pada saat validasi ada beberapa masukan oleh expert 

judgment dan saran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk. Berikut 

contoh soal yang sudah direvisi berdasarkan komentar dan saran dari expert judgment 

seperti yang disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Contoh Revisi dari Hasil Validasi Tes 

Contoh Soal yang Kurang Sesuai dengan 

Indikator Soal 
Setelah Direvisi 

Indikator KD 

Mengklasifikasikan makhluk  hidup berdasarkan 

ciri-ciri yang dimiliki 

 

Indiaktor Berpikir Kreatif 

Berpikir Lancar (Fluency) 

 

Indikator Soal 

Diberikan suatu fenomena, siswa dapat 

memberikan lebih dari satu alasan mengenai 

manfaat klasifikasi makhluk hidup 

 

Butir Soal 

Makhluk hidup di dunia ini jumlahnya sangat 

banyak dan jenisnya beraneka ragam. Jumlah ini 

akan terus bertambah, sebab setiap waktu ada saja 

spesies baru yang ditemukan. Untuk itu  para ahli 

mencoba mengelompokkan makhluk hidup 

tersebut berdasarkan persamaan dan perbedaan  

ciri yang dimiliki setiap makhluk hidup. Kegiatan 

ini disebut dengan klasifikasi.Jelaskan tiga alasan 

mengapa kita harus melakukan  klasifikasi pada 

makhluk hidup. 

Indikator KD 

Mengklasifikasikan makhluk  hidup berdasarkan 

ciri-ciri yang dimiliki 

 

Indiaktor Berpikir Kreatif 

Berpikir Lancar (Fluency) 

 

Indikator Soal 

Diberikan suatu fenomena, siswa dapat 

memberikan lebih dari satu alasan mengenai 

manfaat klasifikasi makhluk hidup 

 

Butir Soal 

Makhuk hidup di dunia ini jumlahnya sangat 

banyak dan jenisnya beraneka ragam. Jumlah ini 

akan terus bertambah, sebab setiap waktu ada saja 

spesies baru yang ditemukan. Untuk itu  para ahli 

mencoba mengelompokkan makhluk hidup tersebut 

berdasarkan persamaan dan perbedaan  ciri yang 

dimiliki setiap makhluk hidup. Kegiatan ini disebut 

dengan klasifikasi.Jelaskan tiga alasan  pentingnya 

dilakukan klasifikasi pada makhluk hidup. 

Konstruksi penyusunan soal seperti pada Tabel 1, bagian pada kolom sebelah 

kiri di bagian butir soal, kalimat pertanyaan dinilai kurang sesuai dengan indikator soal. 
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Pada kolom sebelah kanan, kalimat pertanyaan sudah disesuaikan dengan indikator soal. 

Setelah produk dikatakan layak dan valid, selanjutnya diujicobakan kepada siswa. 

Hasil uji coba produk tes  keterampilan berpikir kreatif siswa dianalis melalui uji 

validititas dan reliabilitas butir soal pada masing-masing indikator keterampilan berpikir 

kreatif  seperti yang disajikan pada Tabel 2 dan 3. Sebaran masing-masing indikator 

terdapat pada butir soal berikut, fluency (1, 2), flexibility (3, 4, 5), originality (6,7,8), 

dan elaboration (9, 10). 

Tabel 2. Hasil Validitas Soal Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Indikator Koefisien korelasi 

Fluency 0,705 

Flexibility 0,760 

Originality 0,586 

Elaboration 0,779 

Data dari Tabel 2menunjukkan bahwa soal untuk mengukur keterampilan 

berpikir kreatif bila dilihat dari masing-masing indikator dikategorikan valid. 
 

Tabel 3 Hasil Relibilitas Soal Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Indikator  Nilai Reliabilitas 

Fluency 0,669 

Flexibility 0,601 

Originality 0,505 

Elaboration 0,668 

Pada Tabel 3 diperoleh nilai koefisien tes reliabilitas pada indikator fluency, 

flexibility dan elaboration berada pada kategori tinggi. Untuk indikator originality 

berada pada kategori cukup. Hasil analisis uji validitas dan reliabilitas menunjukkan 

bahwa tes yang dikembangkan layak untuk digunakan sebagai salah satu alternatif 

untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran IPA untuk 

materi ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup.  

Hasil tes uji coba produk pada materi ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup 

dengan menggunakan indikator berpikir kreatif siswa juga digunakan untuk 

mendapatkan data tingkat keterampilan berpikir kreatif siswa. Adapun persentase 

keterampilan berpikir kreatif siswa  seperti pada Tabel 4.  

Tabel 4. Persentase Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa 

Indikator  
% Keterampilan 

Berpikir Kreatif 

Fluency 71,30 

Flexibility 73,15 

Originality 83,15 

Elaboration 64,35 

Tabel 4 menunjukkan persentase keterampilan indikator originality siswa tinggi, 

sedangkan keterampilan pada indikator fluency dan flexibility di kategori sedang.  Untuk 

keterampilan siswa pada indikator elaboration berada pada kategori rendah.  Tingginya 

kemampuan siswa pada  indikator originality menunjukkan bahwa sebenarnya siswa 

memiliki keterampilan berpikir kreatif. Namun keterampilan tersebut kurang 

mendapatkan perhatian dalam proses pembelajaran. Berpikir kreatif akan mudah 

diwujudkan dalam lingkungan belajar yang secara langsung memberikan peluang bagi 

siswa untuk berpikir terbuka  tanpa adanya rasa takut dan malu (Anjarsari, 2014:5). 

Sebagai contoh, ide-ide siswa dapat dimunculkan dengan memberikan siswa tes berupa 
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pertanyaan open-ended yang  dibuat berdasarkan indikator berpikir kreatif yang 

meliputi fluency (berpikir lancar), flexibility (berpikir luwes), originality (berpikir 

orisinal), dan elaboration (berpikir terperinci). 

 Pertanyaan open-ended menuntut siswa untuk menemukan lebih dari satu 

jawaban dan cara yang benar untuk menyelesaikannya. Siswa akan lebih bebas 

mengutarakan pendapat yang dimiliki, lebih fleksibel dalam berpikir dan tidak terpaku 

pada satu sudut pandang. Siswa merasa ada tantangan untuk berani mengungkapkan 

ide-ide yang dimiliki, berdasarkan hasil pemikirannya sendiri.Siswa juga dapat 

menghubungkan pertanyaan dengan konsep yang mereka ketahui dan memutuskan 

sendiri jawaban yang menurut mereka tepat. Pertanyaan open-ended mampu 

mengakomodasi potensi kreatif siswa.  

PENUTUP  

Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa instrumen tes 

keterampilan berpikir kreatif memiliki kriteria  sebagai butir soal yang baik.  Instrumen 

tes ini yang dilengkapi dengan rubrik penilaian diharapkan dapat mengukur 

keterampilan berpikir kreatif siswa pada materi ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup 

dengan empat indikator berpikir kreatif fluency (berpikir lancar), flexibility (berpikir 

luwes), originality (berpikir orisinal), dan elaboration (berpikir terperinci) yang sudah 

dikembangkan menjadi soal.  
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